
 
 
  

 

Отговори на въпроси, поставени на заседание на Председатели на ОКСЖ на 5 

април 2016 г. 

 

 Предложение: „Да се пристъпи възможно най-бързо към продажби на 

бившите стопански дворове и то приоритетно да се предложат за закупуване от 

животновъди“. 

 

 Отговор: Процедурата по разпореждане с държавните земи в бившите 

стопански дворове на организациите по § 12 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 

(нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) е ясно и подробно разписана в Глава четвърта, Раздел 

II „Разпореждане със земи по реда на чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ“ от Правилника за 

прилагане на ЗСПЗЗ. Държавните земи се предлагат за продажба на търг с тайно 

наддаване. Откриването на процедура за провеждане на търг се извършва със 

заповед на министъра на земеделието и храните или на упълномощено от него 

длъжностно лице. Обявяването на търга се извършва, след като министърът на 

земеделието и храните изрази съгласие за включването на имотите в предмета на 

търга. Заповедта се публикува на интернет страницата на областната дирекция 

"Земеделие" и на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните, 

поне в един местен вестник най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на 

заявленията за участие и се поставя в 3-дневен срок от издаването й на видно място 

в областната дирекция "Земеделие", в общинската служба по земеделие, в общината 

и в кметството на населеното място по местонахождение на имота. За участие в търга 

всеки участник или упълномощено от него лице подава заявление по образец, 

утвърдено от министъра на земеделието и храните с приложени изискуеми документи 

в съответната областна дирекция „Земеделие“ по местонахождение на имота. За 

всеки отделен имот се подава отделно заявление. 

 Ограничаването на броя на участниците в търговете би намалило продажната 

цена на имотите, което би довело до намалени приходи в националния бюджет на 

държавата. Подобни искания биха могли да отправят и представители на други 

сектори в земеделието като зеленчукопроизводство и овощарство. 

 

Предложение: „В момента интересът на животновъдите за участие в първата 

тръжна сесия само за животновъди по чл. 37и от ЗСПЗЗ е нисък поради факта, че 

срокът за отдаване под наем на ПМЛ е едногодишен. Същото се отнася и за земи с 

НТП „ниви“. Предложението е този срок да се промени най-малко за пет години, 

предвид факта, че се изискава време, за привеждане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние, а една година е твърде недостатъчна и дори да е достатъчна, 

никой не би се наел да влага излишни усилия, време, пари и средства, а за 
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следващата година да не може да я ползва и друг наготово за я заяви за 

подпомагане“. 

 

 Отговор: Предложението е въведено с процедурата по реда на чл. 37и от 

ЗСПЗЗ, където пасищата, мерите и ливадите от общинския и държавния поземлен 

фонд (ОПФ и ДПФ) се отдават без търг или конкурс на лица, собственици или 

ползватели на животновъдни обекти регистрирани в Интегрираната информационна 

система на Българската агенция по безопасност на храните съобразно броя и вида на 

регистрираните пасищни селскостопански животни. След окончателното 

разпределение на земеделските земи от двете комисии: общинска по чл. 37и, ал. 6 и 

на ниво Областна дирекция „Земеделие“ – чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ се сключват 

договори за наем или аренда с минимален срок от 5 стопански години. 

Ако след окончателното разпределение на  пасища, мери и ливади останат 

свободни такива, те се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат 

до участие само собственици на пасищни селскостопански животни. Сключените 

договори са за една стопанска година. Държавната политика е да стимулира сектора, 

за да бъдат привлечени и млади животновъди, които да допринесат за ръст на 

производството. 

Отдаването на земите от ДПФ под наем или аренда се извършва чрез търг или 

конкурс при условия, ред и цени, определени в правилника за прилагане на закона. 

Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за 

наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 

години. 

 

Въпрос: Искаме ОКСЖ да бъдат легитимирани под някаква форма, включително да 

бъдат изпратени уведомителни писма до областните управители на всички области с 

цел представителност на Председателите и същите да бъдат помолени да изпратят 

съответно уведомителни писма до кметовете на всички населени места в съответната 

област. Председателите на ОКСЖ да придобият права  за комуникация с Областните 

дирекции "Земеделие", ОДБХ и общинските служби с цел по - добра подготовка на 

съветите по поставени проблеми от животновъдите. 

 

Отговор: Със Заповед № РД09-771/30.10.2015 г. на министъра на земеделието и 

храните е създадена работна група за изменение и допълнение на Закона за 

животновъдството, където ще бъде регламентирана дейността на Областните 

консултативни съвети по животновъдство (ОКСЖ).  Относно комуникацията с ОД 

„Земеделие“, ОДБХ и други структури в състава на МЗХ е необходимо да се отбележи, 

че на по-голямата част от ОКСЖ, секретари са именно експерти от ОДЗ, както и че на 

проведените до момента заседания са участвали представители на голяма част от 

тези структури. 



Въпрос:  Смятаме, че е абсолютно възможно и реално в тази кампания да се 
заявяват площи и животни без санкции до 31 май и затова предлагаме да бъде 
взето решение в тази връзка. 
 
Отговор: Срокът за прием на заявления беше удължен до 31 май 2016 г. 
 
 

Въпрос:  Да бъдат предприети мерки относно непрекъснато падащите цени за 

изкупуване на суровото мляко. 

 

Отговор: Във връзка с продължилата тенденция за спад в изкупните цени на 

суровото краве мляко, както и тежкото положение в сектор животновъдство, в 

изпълнение на чл.16 и чл.17 от Наредбата за допълнение на Наредба № 21 от 2015 г 

за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане   на 

производителите на животински продукти, засегнати от кризата, с Решение от 30 

март 2016 г.  на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, през месец 

април 2016 г. е изплатена допълнителна извънредна помощ в размер на 10 199 774 

лв. Извънредно подпомагане са получили 12 642 производители от животновъдния 

сектор. 

В следствие на множество сигнали за продажба на имитиращи продукти като 

млечни продукти Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по 

безопасност на храните, съвместно с Националната агенция по приходите извършиха 

комплексни проверки на млекопреработвателните предприятия. Проверките 

приключиха през юни 2016 г. Проверки се направиха и в магазинната мрежа за 

правилно етикетиране на млечните продукти. Вследствие на констатираните 

нарушения в магазинната мрежа на предлагане на имитиращи като млечни 

продукти, и по предложения на бранша, е изготвен проект на наредба за 

изменение и допълнение на Наредба №1 за специфичните изисквания към 

млечните продукти,  като в момента тече процедура по съгласуване.  

 На заседание на Съвета на министрите по земеделие и рибарство през месец 

юли Европейската комисия обяви нов пакет за подпомагане на сектора, като 

основните  представени мерки са: 

- Създаване на Европейска схема за насърчаване намаляването на доставките 

на краве мляко  от фермерите с бюджет от 150 млн. евро; 

- Схема за извънредна регулираща помощ за производителите на мляко и 

фермери в други животновъдни сектори с бюджет  350 млн. евро, разпределен 

на пакети на държавите членки като за България сумата е 5 800 941 евро. 

 



 За разлика от предходната извънредна помощ в документа, изрично е 

подчертано, че средствата трябва да се усвояват за изпълнение на специфични 

дейности от страна на животновъдите.  

 За Ваше сведение в момента се изготвят Проектите на Регламенти за 

прилагане на цитираните по-горе мерки. След тяхното приемане ще се пристъпи към 

изготвяне на национални правила. 

 

 

 

 


