
     ФАРМ СЕНС АД 

   

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) 

за определяне на базисни и допустими показатели за съхранение на зърно и критерии и механизъм за рефакция при 

извършване на услугата съхранение на зърно от  „ФАРМ СЕНС“ АД 

  Чл.1.(1) Влогоприемателят определя следните базисни и допустими показатели за прием на зърно: 

 
БАЗИСНИ И ДОПУСТИМИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО 

 

 
Вид зърно 

Влага Чужди 
 примеси 

Зърнени 
примеси 

Хектолитър 

Базисни 
показатели 

Допустими 
показатели 

Базисни 
 показатели 

Допустими 
показатели 

Допустими 
показатели 

Допустими 
показатели 

пшеница 14% 15% 2% 3% 5%,счупени 5% 72% 

царевица 14,5% 15% 2% 3% 5%,счупени 5%  

ечемик 14% 15% 2% 3% 5%,счупени 5% 62% 

слънчоглед 9% 10% 2% 4%   

рапица 9% 10% 2% 4%   

соя 12% 13% 2% 4%   

кориандър 9% 11% 2%    

 

  (2)  При приема на зърно в зърнохранилището то трябва да бъде с добро качество и търговски вид, да няма жива 
зараза, болести, покълване , плесени , да няма мирис, неприсъщ за вида зърно.  
  (3)  Влогоприемателят извършва задължително услугата „Сушене“ , в случай , че е превишен допустимият 
показател „Влага“ за съответния вид зърно. Сушенето се извършва по утвърден за съответната година ценоразпис, 
катовлогоприемателят си запазва правото да променя цените при промяна на пазарните условия в страната. 
  (4)  В случаите, когато приеманото зърно е с показатели над приетите по ал.1 за базисни от този член, 
влогоприемателят прави количествена рефакция . 
  Чл.2.(1)  „Рефакция“е корекция на количеството зърно в по-малко.  
  (2) При прием на зърно влогоприемателят прави рефакция за отклонение от приетите в чл.1, ал.1 базисни 
показатели за съответния вид зърно: влага, чужди примеси и хектолитър*.  
  2.2.1. за неизбежни загуби ** на маса ( естествени фири и разпрашаемост), в зависимост от вида зърно, както 
следва: 

РЕФАКЦИЯ ЗА НЕИЗБЕЖНИ ЗАГУБИ НА МАСА 
ЕСТЕСТВЕНИ ФИРИ И РАЗПРАШАЕМОСТ 

Вид зърно Естествени фири  Разпрашаемост 

пшеница, ечемик 0,20% 0,35% 

царевица 0,30% 0,40% 

слънчоглед, рапица, кориандър 0,30% 0,35% 

   

  (3) При изваждане на зърното от зърнохранилището влогоприемателят прави рефакция за разлика в средно 
претеглената влага и примеси при приемане и изваждане на вложеното зърно***. 
  (4) Определените в т.2.2.1. на ал.2 на този член размери за естествени фири и разпрашаемостсе прилагат, в случай, 
че зърното се съхранява за период до една година, за всяка следваща година се увеличават с 50%. 
  (5) Рефакцията на зърното по този член се извършва въз основа на показателите, установени с  анализните 
свидетелства, издадени от лабораторията на зърнохранилището. В случай, че влогодателят не възрази писмено до 24 ч от 
издаване на анализното свидетелство, страните приемат за безспорни данните посочени в него.  
 
 
*рефакция до базисни показатели се прави, поради невъзможност за съхранение с по-високи, без риск от погубване.  
**зърното е жив организъм, който постоянно консумира част от масата си. При минаване по технологични пътища има 
неизбежна разпрашаемост. 
***за качествено съхранение зърното се аспирира и вентилира като по този начин се намаляват влагата и примесите.  

 

 


