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ВАЖНО !                                                    НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
   

НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ за административни дейности – 2015г. 
 
1. Наредба №3/1999г за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители  
 
 от 1 октомври до 28 февруари земеделския производител /ЗП/  ежегодно представят в ОД 
„Земеделие” - актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри, за да 
им бъде заверена регистрационната карта . 

      Първоначална регистрация на ЗП се извършва през цялата стопанска 2014/2015 г. 
      Комплектът документи за земеделски производител съдържа: 

- Анкетна карта (АК) – заверява се в Областна дирекция „Земеделие” – Пазарджик; 
- Анкетен формуляр (АФ) – заверява се в Общинските служби по земеделие/ОСЗ/, където се 

извършва дейността на ЗП. Съдържа актуална информация за дейността на ЗП в сферата на земеделието 
или животновъдството. За всяко землище се попълва отделен АФ. При извършване на дейности с първични 
фуражи ЗП задължително подават в ОСЗ декларация по образец (Приложение № 3). 

- При отглеждане на животни се предоставя опис от номерата на ушните марки/или електронните 
идентификатори,заверен от официалния ветеринарен лекар. Нанася се и регистрационният номер на 
животновъдния обект. АФ се заверява с дата, подпис и печат от официалния ветеринарен лекар. 

- При регистрация със земеделска земя – представя опис на земеделските площи и документи, 
доказващи правното основание за тяхното ползване за стопанската година. Когато ЗП участват във влезли в 
сила споразумения или заповеди за разпределение на масивите по чл.37в, ал.2 и ал.4 от ЗСПЗЗ, представя 
опис на площите в съответствие със сключеното споразумение и издавените заповеди. 

- При промяна на обстоятелствата в дейността ЗП е длъжен в едномесечен срок да подаде 
актуализирана информация в ОСЗ и ОДЗ чрез заявление, към което се прилагат АК и АФ с отразените 
промени. 

- При прекратяване на дейността в едномесечен срок ЗП е длъжен да подаде заявление до 
директора на ОДЗ за отписване от регистъра ЗП. Може да се регистрира отново през следващата 
календарна година 

2.Наредба №5/2009г за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за Директни 
плащания / Схема за единно плащане на площ/СЕПП/, Схема за преразпределително плащане;, Схема за плащане 
за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда/зелени директни плащания/; 
Схема за млади земеделски стопани; Схеми за обвързано с производството подпомагане; Схема за дребни 
земеделски стопани; Специално плащане за култура – памук/. 
  1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане - заявленията се подават 
в ОСЗ.       
      За подпомагане по схемите и мерките  могат да кандидатстват земеделски стопани, които ползват      
земеделска земя и/или отглеждат животни. Регистрирането (очертаването) на земеделските площи 
(блокове на земеделскостопанство и земеделски парцели) на един земеделски стопанин се извършва в ОСЗ 
по местонахождението на площите. 

 ВАЖНО!  ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ  СТОПАНИ, КОИТО ПОЛЗВАТ ЗЕМЕДЕЛСКА ПЛОЩ ВЪЗ ОСНОВА 

НА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ /ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И/ИЛИ АРЕНДА/ В СРОК ДО 15.02.2015Г. ТРЯБВА 

ДА РЕГИСТРИРАТ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОГОВОРИТЕ  СРЕЩУ ТАКСА 2 ЛВ. НА 

ИМОТ, ЗА ДА МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА 
ПЛОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ.41 ОТ ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ. 
  ОСЗ оказват помощ на кандидатите за подпомагане при  попълване на заявленията и за 
идентифициране и регистриране на ползваните от тях площи. 
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 В срок до 31 май кандидатите за подпомагане могат да правят промени в получилите УИН 
заявления и в приложените документи, включително да добавят допълнителни схеми и мерки, както и 
земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки.  
 Когато кандидатът подаде заявление за подпомагане след изтичане на срока /15 май/, РА намалява 
полагащите му се плащания с 1 % за всеки работен ден закъснение. Когато заявление за подпомагане бъде 
подадено по-късно от 25 календарни дни след изтичане на срока  /до 9 юни/ РА не го обработва. 

 
3.Чл. 37б от ЗСПЗЗ и чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ 
 до 31 юли-  подаване на декларация от собственици и ползватели на земеделски земи 
Собствениците на земеделски земи  подават в ОСЗ по местонахождение на имота декларация по 

образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. 
Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици. В случай че собствениците не 
желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това 
обстоятелство в декларацията  

Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие 
копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. Регистрация не се извършва, 
когато за имот се представят повече от един невписани в службата по вписванията договори. 

 до 31 юли- заявление за участие в споразумение за ползване по чл.37в - посочват се 
имотите,ползвани на правно основание съгласно регистрираните в ОСЗ договори или документи за 
собственост; заявлението се представя и на магнитен носител. 

 
4. Чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.72  от ППЗСПЗЗ - Ползване на земеделските земи 
 до 01 август ОСЗ изготвя предварителен регистър на имотите и карта на масивите за ползване 

въз основа на декларациите  и заявленията на ползвателите в съответното землище и публикува обява за 
това; 

 до 05 август - заповед на директора на ОДЗ за комисии по землища, които ръководят 
сключването на споразуменията  между ползвателите. В състава на комисията се включват: кметът на 
населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, 
представител на Общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие". 

 до 15 август - промени в предварителен регистър на имотите и карта на масивите;  
 до 20 август ОСЗ определя границите на масивите върху копие от КВС; 
 до 20 август ОСЗ предоставя предварителен регистър на имотите и карта на масивите на 

председателя на комисията;  
 Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на 

масивите за ползване в съответното землище. 
 заседанията на комисията се оповестяват чрез обяви в ОСЗ, кметствата и сайта на ОДЗ 
 до 15 септември - ако няма постигнато и сключено споразумение между ползвателите, комисията 

изготвя проект за служебно разпределение.  
 до 25 август - комисията изготвя проект на картата на масивите за ползване и на регистър към 

нея въз основа на споразумението и до 10 септември за  служебното разпределение,  се оповестяват 
 до 30 август  за споразумението и до 15 септември за служебното разпределение - промени 

в проекта на картата на масивите за ползване и на регистър към нея  
 до 1 октомври - заповед на директора на ОДЗ за разпределение на масивите в землището 

  до 10 октомври - обявяване на заповедта на ОДЗ- се обявява в кметството и в сградата на 
Общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на Областна 
дирекция "Земеделие".  
             до 10 септември на съответната година - внасяне на  средното годишно рентно плащане от 
ползвател за  земите по чл.37в,ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ/ „бели петна”/ по банковата сметка за чужди средства на 
общината. 
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 В споразуменията участват всички собственици и/или ползватели на земеделски земи, които са декларирали в ОСЗ по 
местонахождение на имота формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земеделските земи и са заявили желание 
за участие в споразумение. 
  В разпределението на ползването могат да участват изправни ползватели  по смисъла на чл.37 в, ал.2 , т.е. 
ползватели, които са изплатили задълженията си по  чл.37в, ал.7 /”белите петна”/. За установяване на плащането на 
задълженията, произтичащи от ползване за предходни стопански години, ползвателите прилагат удостоверение, издадено от 
кмета на общината. За разпределените за ползване през стопанската 2014/2015 г. „бели петна” ползвателите са задължени да 
внесат размера на средното годишно рентно плащане за землището до 10 септември 2014 г. ползватели, които не заплатят 
сумите в посочения срок,  се считат за неправомерни ползватели и ще дължат трикратния размер на средното годишно рентно 
плащане за землищата в общината. 
 

При промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване собствениците и ползвателите 
подават декларация, съответно заявление. Новите обстоятелства се вземат предвид при определяне на масивите за 
ползване за следващата стопанска година, освен в случаите, когато декларациите или заявленията са представени в срок до 
15 август / когато се правят промени в предварителните регистри и карти по поцедурита по споразуменията, както и за 
отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на ОСЗ или въз основа на одобрени заявления на 
заинтересуваните лица/ 


