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ОБЯВА № 01/01.04.2022 г. 

относно 

  ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ 

НА СВИНСКО МЕСО 

Секторът на свинското месо изпитва сериозни затруднения от няколко месеца. 

Значителното намаляване на износа за Китай, нарастващото разпространение на 

африканската чума по свинете в повече държави членки и продължаващото въздействие 

на ограниченията, свързани с Covid-19, създават натиск върху пазара на Съюза за свине 

за клане. Руското нашествие в Украйна доведе до допълнителни смущения на пазара и 

оказа значително въздействие върху износа на свинско месо от Съюза. Вследствие на 

това се наблюдава рязък спад в търсенето за износ на някои продукти от свинско месо. 

За да се намали настоящото не равновесие между търсенето и предлагането, е 

целесъобразно да се предостави помощ за частно складиране на свинско месо и 

предварително да се определи нейният размер. 

С оглед обстоятелствата посочени по-горе, ЕК взе решение за предоставяне на 

помощ за частно складиране на свинско месо. 

Въз основа на РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/470 НА КОМИСИЯТА от 

23 март 2022 година за предоставяне на помощ за частно складиране на свинско месо и 

за предварително определяне на нейния размер в Държавен фонд „Земеделие” - 

Разплащателна агенция отваря прием на заявления за предоставяне на помощ за частно 

складиране на свинско месо. 

Необходимите формуляри за кандидатстване са на разположение на официалната 

страницата на ДФЗ - ТУК  

Лицата, които проявяват интерес и отговарят на регламентираните изисквания могат 

да подават заявления за участие предоставяне на помощ за частно складиране на свинско 

месо 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 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/470 НА КОМИСИЯТА от 23 март 2022 

година за предоставяне на помощ за частно складиране на свинско месо и за 

предварително определяне на нейния размер, 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 

година за 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 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно 

складиране. 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 

За финансова помощ за частно складиране на свинско месо могат да кандидатстват 

физически или юридически лица, които: 

1. Са регистрирани на територията на ЕС; 

2. Са регистрирани по ДДС на територията на ЕС; 

3. Разполагат с подходящ склад, с хладилен капацитет, съоръжения и оборудване, 

позволяващи продължителното съхранение на месо. Складът отговаря на изискванията 

на европейското и национално законодателство и е разположен на територията на 

Република България; 

4. Могат да докажат собственост на продуктите, заявени за частно складиране; 

5. Всяко заявление трябва да бъде придружено от валидна банкова гаранция, равняваща 

се на 20% от сумата на помощта, за която се кандидатства. 

6. Срокът на валидност на банкова гаранция следва да се учреди за 1 095 календарни дни, 

считано от датата на учредяване на обезпечението за изпълнение на определени 

задължения, свързани с подаване на заявлението за частно складиране, впоследствие 

сключване на договор, според разпоредбите на ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 

907/2014 НА КОМИСИЯТА от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 

1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции 

и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и 

използването на еврото. 

7. Заявлението се отнася за една от категориите продукти, изброени в Приложението на 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/470 НА КОМИСИЯТА от 23.03.2022 г. за 

започване на частно складиране на свинско месо и за предварително определяне на 

размера на помощта и е посочен съответния код на категорията; 

8. Заявлението е за количество от минимум 10 тона за обезкостено месо и минимум 15 

тона за други продукти от Приложението на РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 

2022/470 НА КОМИСИЯТА от 23.03.2022 г. за започване на частно складиране на 

свинско месо и за предварително определяне на размера на помощта; 

9. Периодът на складиране е 60, 90, 120 или 150 дни; 

10. Крайният срок за подаване на заявления е 29 април 2022 г.; 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ, ЗА КОИТО СЕ КАНДИДАТСТВА: 

1. Продуктите са посочени в Приложението на РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 

2022/470 НА КОМИСИЯТА от 23.03.2022 г. за започване на частно складиране на 

свинско месо и за предварително определяне на размера на помощта; 

2. Заявените за складиране продукти са собственост на кандидата; 

3. Продуктите произлизат от животни, отглеждани на територията на ЕС най-малко 2 

(два) месеца преди деня на заколването. При свине, заклани на възраст под 2 месеца, 

месото трябва да произлиза от животни, отглеждани в Съюза от раждането им.; 

4. Продуктите произлизат от животни, отгледани в съответствие с действащите 

ветеринарните изисквания; 

 



   
 

 

5. Продуктите произлизат от животни, които са заклани не по-рано от 10 дни преди деня 

на влизане в склад; 

6. Продуктите (когато е приложимо) ще бъдат класифицирани в съответствие със скалата 

на Общността за класификация на кланични трупове от сертифицирани класификатори; 

7. Продуктите няма да произлизат от животни, заклани в резултат на спешни мерки; 

8. Продуктите няма да притежават характеристики, които ги правят негодни за 

съхранение или последваща употреба;  

9. Радиоактивното съдържание на продуктите няма да превишава максималните нива, 

определени от Общността; 

10. Заявените количества не са складирани; 

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА 

ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ НА МЕСО 

 

1. Кандидатът няма право да оттегля/променя заявление за предоставяне на помощ за 

частно складиране на месо; 

2. Заявлението следва да бъде надлежно попълнено и придружено от всички изисквани 

документи в оригинал и заверени копия; 

3. Не се допуска изменение на съдържанието на заявлението след подаването  му; 

4. Кандидатът няма право да поставя допълнителни условия в допълнение на регламента 

за предварително определяне на размера на помощта; 

5. Заявлението за предоставяне на помощ за частно складиране на месо се отнася за 

количества, не по-малки от определените в регламента за предварително определяне на 

размера на помощта; 

6. ДФЗ-РА съобщава за одобрение на заявлението за предоставяне на помощ за частно 

складиране на месо на 8-ия работен ден след деня, на който е подадено; 

7. След получаване на уведомлението по т. 6, кандидатът е длъжен в срок от поне 5 

работни дни преди поставянето на склад на всяка отделна партида да изпрати на ДФЗ-РА 

следната информация: 

a) Наименованието и адреса на мястото/местата за складиране и детайли за 

точното местоположение на партидите; 

b) Уведомление за датата на постъпване в склад на всяка една от партидите и 

необходимия период от време за поставяне на склад на количеството по 

договора. За всяка партида, постъпваща на склад се посочва количеството и 

точното местоположение. 

Кандидатът е длъжен да предостави в срок от 5 работни дни всички съотносими 

документи, свързани с внасяне на продуктите на склад; 

8. Поставянето на склад започва, за всяка индивидуална партида от договорното 

количество, в деня, в който тя се поставя под контрола на ДФЗ-РА. За такъв ден се приема 

денят, в който се определя нетното тегло на пресния охладен продукт: 

a)  на мястото на складиране, когато продуктът е замразен в 

помещенията му; 



 

 

b) на мястото на замразяване, когато продуктът е замразен в подходящи 

съоръжения извън мястото на складиране; 

9. Операциите по окончателно поставяне на склад на месото се извършват не по-

късно от 28 дни след датата на уведомяване за одобрение. Когато срокът е 

превишен с повече от 10 дни, помощ не се предоставя.  

10. Договори за частно складиране на месо се сключват за действително внесено 

количество на склад. 

11. ДФЗ-РА и компетентните органи извършват административни проверки и 

проверки на място при внасяне на склад, по време на действие на договора и при 

изтегляне от склад. Те се състоят в проверка в допустимостта на продуктите, що 

се отнася до количество, състав, естество, опаковка, маркиране, съблюдавайки 

българско законодателство и европейски директиви. ДФЗ-РА извършва внезапни 

проверки на място, за да гарантира наличието и естеството на договореното 

количество в мястото на частно складиране.  

 

 

 

01 април 2022 г.                      ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция 

 


