
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет 

за сферата на дейност на Министерство на земеделието и храните 

 
1. Годишни цели на администрацията на Министерството на земеделието и 

храните. Документът се публикува на интернет сайта на МЗХ в PDF формат – 

http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Documents/programs.aspx  

2. Отчет за изпълнението на годишните цели на администрацията на 

Министерството на земеделието и храните. Отчетът се публикува на интернет 

сайта на МЗХ в PDF формат -

http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Documents/programs.aspx 

3. Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен 

доклад), изготвян съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители. След одобрение от Министерския съвет докладът се 

публикува на интернет сайта на МЗХ в PDF формат -

http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Documents/AgrarenDoklad.as

px 

4. Ежеседмични анализи за движение на цените на едро и на дребно на основни 

хранителни продукти – средно за страната и по области. Анализите се 

публикуват на интернет сайта на МЗХ във формат MS Word - 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_compliance

/Analiznapazaranavanshnatargovia/Sedmichnicenovianalizi.aspx 

5. Ежеседмични оперативни анализи за основни земеделски култури, съдържащи 

текуща информация относно проведени основни селскостопански 

мероприятия в страната, износ, внос и цени на основни земеделски култури. 

Анализите се публикуват на интернет сайта на МЗХ в PDF формат - 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_compliance

/Analiznapazaranavanshnatargovia/Tekushtianalizi.aspx 

6. Анализи относно състоянието и перспективите на пазарите на основни 

селскостопански продукти, съдържащи информация за производството, 

търговията и цените на вътрешния и международните пазари на съответния 

продукт. Анализите се публикуват на интернет сайта на МЗХ в PDF формат -

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Sta

t/PazAnalizi.aspx 

 

http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Documents/programs.aspx


7. Указания за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти от трети 

страни – регистрация на вносители, изисквания за участие в 

разпределението на тарифни квоти, подаване на заявления за 

кандидатстване, възстановяване на учредени гаранции - 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/M
arketMeasures/TradeMech/LicVnos.aspx 

8. Списък на прилаганите държавни помощи -  

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/DyrzhavniPomos
hti.aspx 

9. Програма за управление на рисковете и кризите в земеделието  - 
http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Documents/programs.aspx 

 
 

    10. Списък с набори по приоритетни области, публикувани в „Портал за отворени 

данни на Република България” (http://opendata.government.bg/) - данни от 

Регистъра на земеделските стопани: 

- брой на регистрираните земеделски стопани (РЗС) по области; 

- брой на  вписаните от регистрираните земеделски стопани животни на 

територията на областите по видове. 

 

11. Ежемесечно и на тримесечие отчети за изпълнението на бюджета на МЗХ, 

включително за сметките за средства от Европейския съюз, както и друга 

допълнителна информация - 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Budget.aspx 

12. Подробен отчет за изпълнението на програмния бюджет на МЗХ към 

полугодието и за годината -

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Budget.aspx 

    13.Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми –

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Budget.aspx 

     14. Информация за извършените плащания чрез СЕБРА. – 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Budget/SEBRA.aspx 

    15. Годишният финансов отчет на МЗХ –

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Budget.aspx 

               16. Информация в областта на пазарните мерки: одобрени стратегии, насоки за 

прилагане на регламенти на ЕС, одобрени заповеди на министъра, обща информация за 

видовете пазарни мерки и тяхното прилагане, актуалното европейско и национално 

законодателство. Материалите са в pdf-format, публикувани на официалната уебстраница 

на МЗХ, рубрика „Обща селскостопанска политика“, подрубрика „Пазарни мерки“- 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/MarketMeasur

es.aspx 

               17. Информация в областта на организации на производители и групи на 

производители на земеделски продукти: европейско и национално законодателство, 

насоки при кандидатстване за признаване за ОП и ГП, заявления – образец за признаване 

на ОП и ГП на земеделски продукти и други земеделски продукти, въпроси и отговори за 

условията и реда за признаване на ОП и ГП и други. Материалите са в word-format, 

публикувани на официалната уебстраница на МЗХ, рубрика „Обща селскостопанска 

политика“, подрубрика „Организации на производители“- 

http://opendata.government.bg/


http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Organizaciina

proizwoditeli.aspx 

     18.Обзор за състоянието на зърнения пазар и движение на зърното в страната - 

ежеседмично – 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_compliance/Pazar

nazarno.aspx 

      19.Оперативен зърнен баланс за наличните количества зърно в страната – 

ежемесечно – 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_compliance/Pazar

nazarno.aspx 

             20. Международен обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури – 

ежемесечно- 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_compliance/Pazarnaza

rno.aspx 

  

21. Заявленията-спецификации на продукти, кандидатстващи за регистрация като 

защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер в 

съответните европейски регистри, заповедите на министъра на земеделието и храните за 

одобрение на изпращането на заявленията за регистрация до Европейската комисия, 

базите данни на производителите на регистрираните продукти със защитени географски 

означения и храни с традиционно специфичен характер и базите данни на контролиращи 

лица - 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZashiteniNaimenovania.aspx 

22. Информация относно кампанията за подаване на предложения за промоционални 

програми в ЕК през съответната година, вкл. Работната програма- 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZashiteniNaimenovania.aspx 

 

23. Образци и формуляри на изискуеми документи, както и допълнителни информационни 

материали. Материалите са в word и pdf-format. - 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZashiteniNaimenovania.aspx 

 

 24. Дирекция „Морско дело и рибарство“ в качеството си на Управляващ орган на 

Програмата за морско дело и рибарство поддържа рубрика на Единния информационен 

портал (www.eufunds.bg), където се публикува информация съгласно чл. 115 от 

Регламент 1303/2013 и приложение V от Регламент 508/2014  относно: 

- предстоящи, отворени и приключили процедури по предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП), заедно с цялата документация 

- документи за обществено обсъждане 

- списък с бенефициенти, наименование на проектите и отпуснатата БФП 

- актуална информация, презентации и указания към заинтересованите страни 

- примери за добри практики 

- информационни материали 

 

В допълнение, на сайта на Министерството на земеделието храните 

(www.mzh.government.bg) е създадена секция „Програма за морско дело и 

рибарство“, която води към страницата на програмата на Единния информационен 

портал - 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ProgramaRiboarstvo.asp

x 

  

25. Обяви за предстоящи процедури за отдаване под наем чрез търг на активи, 

стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София- 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Aktualno.aspx 

26. Обяви за провеждани конкурси за избор на изпълнител за предоставяне на 

финансови услуги от кредитни или финансови институции, с оглед сключване на договор 

за банково обслужване- http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Aktualno.aspx 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mzh.government.bg/


27. Обяви за събиране на оферти за предоставяне на пакети от различни услуги, 

предназначени за служителите на търговските дружества. (Профилактични медицински 

прегледи)- http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Aktualno.aspx 

28. Регистър на одобрените развъдни организации по чл. 31, ал. 1 от Закона за 

животновъдството Материалът е поместен в рубрика: Обща селскостопанска политика > 

Зоотехнически въпроси > Списък на одобрените развъдни организации; 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/ZooIssues/Ra

zvydno.aspx 

 

29. Списък на лицата, регистрирани по чл. 19, ал. 7 от Закона за пчеларството. Списъкът 

на производителите на пчелни майки и рояци/отводки е на основание чл.26, ал.2 от 

Наредба № 47 от 11 ноември 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и 

племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър. Материалът е 

поместен в рубрика: Обща селскостопанска политика > Пазарни мерки > Режими по 

сектори > Пчелен мед; 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/MarketMeasur

es/Sectors/Honey.aspx 

 

30. Регистър на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко, съгласно 

чл. 55д, ал.4 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски 

продукти на Европейския съюз.Материалът е поместен в рубрика: Пазар на млякото; 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/MarketMeasur

es/Sectors/Milk.aspx 

31. Регистър на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото 

мляко. Регистърът е на основание чл.11е, ал.3 от Закона за животновъдството. 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/MarketMeasur

es/Sectors/Milk.aspx 

32. Резултатите от проведените статистически наблюдения от отдел «Агростатистика» се 

публикуват регулярно в специализираните бюлетини на сайта на МЗХ на следния адрес: 

 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Ag

rostatistics.aspx 

Основните теми, които се публикуват са: 

 Структура на земеделските стопанства 

 Използване на земята 

 Растениевъдство 

 Животновъдство 

 Система за земеделска счетоводна информация 

Във всяка от темите са включени следните характеристики: 

 Нормативна уредба 

 Публикации 

 Резултати и динамични редове 

 Методология и метаданни 

Друга информация, която се публикува на сайта на МЗХ е следната: 

 Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г. 

 Прессъобщение до земеделските стопани за провеждане на анкети по 

агростатистика 

 Агростатистически справочник 2000-2015 (pdf и Excel) 

 Агростатистически справочник 2000-2014 (pdf и Excel) 

 КАЛЕНДАР за разпространение на резултатите от статистическите 

изследвания (по теми и по дати) 

 Агростатистика– РЕЗУЛТАТИ 2015 (pdf и Excel) 

 Агростатистика – РЕЗУЛТАТИ 2014 (pdf и Excel) 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Agrostatistics.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Agrostatistics.aspx


 Агростатистика – РЕЗУЛТАТИ 2013 (pdf и Excel) 

Информация се публикува в pdf и Excel формат. 

             

            33.Справка за придобита правоспособност за работа със земеделска и горска 

техника и машини за земни работи за периода по области и категории- 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_compliance/Kontrol_i_

tehnicheska_inspekcia.aspx 

      34.Статистическа информация в PDF и Еxcel формат на Портала за отворени 

данни през 2016 г. за: 

1. Заетост и използване на земята (2000-2014); 

2. Земеделски култури (2000-2014); 

3. Зеленчуци (2001-2014); 

4. Овощни култури (2002-2014); 

5. Лозя (2001-2014); 

6. Цветя – 2003, 2007, 2010 и 2012 г.; 

7. Преработени плодове и зеленчуци (2002-2014); 

8. Животновъдство (2001-2014); 

9. Птицевъдство и производство на яйца (2004-2014); 

10. Производство на мляко млечни продукти (2000-2014); 

11. Производство на месо (2001-2014); 

12. Пчеларство и производство на пчелен мед (2006–2007 и 2008-2014); 

13. Система за земеделска счетоводна информация (2005-2009 и 2009-

2012) -  

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPoliti

ka/Agrostatistics.aspx 

 

35. „Информационна рубрика за дейността на Инспектората“ – в тази рубрика 

ежегодно се публикува кратка информация за дейността на Инспектората през 

предходната година, изготвена на база на данните от Годишния доклад до министъра 

на земеделието и храните (в Word формат); - публикувана е извадка от Закона за 

администрацията и от Устройствения правилник на МЗХ, съдържаща членовете от 

закона и правилника, регламентиращи дейността на Инспектората (в Word формат) - 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/LeftBannersGroup/Informacionnaru

brika.aspx 

36. Рубрика „Антикорупция“ – в тази рубрика са публикувани следните 

нормативни актове: - Конвенция, съставена на основание член К.3, параграф 2, 

буква „в“ от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват 

длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-

членки на Европейския съюз (в Word формат); - Гражданска конвенция за 

корупцията (в pdf формат); - Конвенция на Организацията на обединените нации 

срещу корупцията (в pdf формат); - Наказателна конвенция относно корупцията (в 

pdf формат); - кратка информация за резултатите от извършени проверки за оценка 

на корупционния риск в МЗХ (в  Word формат). В тази рубрика е предоставена 

информация за различните начини за подаване на сигнали за корупция в системата 

на МЗХ, вкл. е създадена възможност за подаване на сигнали по електронен път - 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/LeftBannersGroup/Antikorupciq.asp

x 

37.Рубрика „Конфликт на интереси“ – в рубриката са публикувани: - кратка 

информация във връзка със Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси; - Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (в 

Rich Text формат); - Правилник за организацията и дейността на Комисията за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (в Rich Text формат); - 

Етичен кодекс за поведение на служителите в Министерството на земеделието и 

храните (Утвърден със Заповед № РД 09-593 от 26.09.2008 г., изм. и доп. със 

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/Konvents_ot_dog_za_ES_za_borba_s_korup_v_koi_u4astv_dlaj_litsa_na_EO_ili_dlaj_litsa_na_dar_4lenki_na_ES.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/Konvents_ot_dog_za_ES_za_borba_s_korup_v_koi_u4astv_dlaj_litsa_na_EO_ili_dlaj_litsa_na_dar_4lenki_na_ES.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/Konvents_ot_dog_za_ES_za_borba_s_korup_v_koi_u4astv_dlaj_litsa_na_EO_ili_dlaj_litsa_na_dar_4lenki_na_ES.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/Konvents_ot_dog_za_ES_za_borba_s_korup_v_koi_u4astv_dlaj_litsa_na_EO_ili_dlaj_litsa_na_dar_4lenki_na_ES.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/grajdanska_konvenciq.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/grajdanska_konvenciq.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/nakazatelna_konvenciq.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82_%d0%bd%d0%b0_%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8/Etichen_kodeks.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82_%d0%bd%d0%b0_%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8/Etichen_kodeks.sflb.ashx


заповед № РД 09-711 от 29.10.2014 г.) (в Word формат); - Кодекс за поведение на 

служителите в държавната администрация (в Word формат);- информация за 

установени случаи на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности 

в системата на МЗХ с влязъл в сила акт, съобщена на органа по избора или 

назначаването, предвид чл.27, ал.4, т.2 от ЗПУКИ и в изпълнение на изискванията в 

чл. 33, ал. 4 от закона (в Word формат)- 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/LeftBannersGroup/KonfliktNaIntere

si.aspx 

38. Заповеди за откриване на конкурси за сключване на договори за 

съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1 – 6 от Закона за 

лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) (Обн. ДВ, бр. 78/2000) на територията 

на държавните ловни стопанства - правно основание за публикуване: чл. 

9, ал. 18 от ЗЛОД; 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/other_docume

nts.aspx 

39.  Годишни планове за ползване на дървесина в горските територии - 

държавна собственост, изготвени от държавните предприятия по чл. 163 

от Закона за горите (ЗГ) - правно основание за публикуване: чл. 6, ал. 4 

от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ, бр. 96/2011);    

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/other_docume

nts.aspx  

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Aktualno.aspx 

 

40. Обобщени за страната резултати от инвентаризациите на фиданките, 

произведени в горските разсадници – държавна собственост - правно 

основание за публикуване: чл. 35, ал. 7 от Наредба № 4 за условията и 

реда за регистрация на горските разсадници, както и за производство на 

фиданки в горските разсадници – държавна собственост (Обн. ДВ бр. 

17/2012); 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/other_docume

nts.aspx 

 

41. Обобщен годишен план за производство на фиданки в горските 

разсадници – държавна собственост - правно основание за публикуване: 

чл. 15, ал. 6 от Наредба № 4 за условията и реда за регистрация на 

горските разсадници, както и за производство на фиданки в горските 

разсадници – държавна собственост;  

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/other_docume

nts.aspx 

 

 

42. Годишен разчет за необходимите семена, обобщен за страната по 

държавни предприятия по чл. 163 от ЗГ - правно основание за 

публикуване: чл. 36, ал. 4 от Наредба № 21 за условията и реда за 

определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от 

горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски 

репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос (Обн. 

ДВ, бр. 93/2012 г.) -  

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/other_docume

nts.aspx?Page=2 

 

 

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82_%d0%bd%d0%b0_%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8/Etichen_kodeks.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/other_documents.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/other_documents.aspx


43.  База данни на производители, преработватели и търговци на земеделски 

продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство; 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZe

medelie/BiolZemInfRegistri.aspx 

 

  

  44. База данни на лица, които осъществяват контрол за спазване на 

правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни и 

означаването им съгласно изискванията на Регламент (EО) № 834/2007; 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie/B

iolZemInfRegistri.aspx 

         45. База данни на  посевен, посадъчен материал и семена от картофи, 

произведени по правилата на биологично производство. 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie.as

px 

46. Регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров  

тютюн, на основание чл. 16д, ал. 1, от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с 

тях изделия; 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SektorTutun/RegistarRa

zreshenie.aspx 

  
47. Регистър на сдруженията за напояване  е публикуван в Портала за 

отворени данни (https://opendata.government.bg). 

 

48. Обявления за конкурси за държавни служители се публикуват в раздел 

„Обяви за работа“ на сайта на МЗХ. В същия раздел се публикуват и 

списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в 

конкурс според разпоредбите на чл. 21, ал. 4 от Наредбата за 

провеждането на конкурсите за държавни служители; 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Jobs.aspx 

49. Списък на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси, подадени от служителите на МЗХ 

– в раздел „Предотврятяване и установяване на конфликт на интереси“. 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/LeftBannersGroup/Konfli

ktNaInteresi.aspx 

Посочената информация се публикува в един от следните формати: doc, docx, 

pdf, xls, xlsx. 

 

  50. Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 4 от Закона за опазване на 

земеделските земи министърът на земеделието и храните публикува на 

интернет страницата на министерството решенията на Комисията за 

земеделските земи. Решенията се публикуват в рубрика „Комисия за 

земеделските земи” на адрес: 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/KZZ.aspx 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/KZZ.aspx


51. Указания за прилагане на нормативната уредба (ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ), 

които се публикуват в рубрика „Актуално“ на адрес: 

http://www.mzh.government.bg  

52. Одобрени образци на документи в изпълнение на законови разпоредби, които 

се публикуват в рубрика „Актуално“ на адрес: 

http://www.mzh.government.bg  

 Чл. 37б от ЗСПЗЗ; 

 Чл. 37в от ЗСПЗЗ; 

 Чл. 37ж от ЗСПЗЗ; 

 Чл. 37и от ЗСПЗЗ. 

 

53. В изпълнение на чл. 24г, ал. 11 от ЗСПЗЗ се публикуват заповедите за 

замяна на земеделски земи от Държавния поземлен фонд, с 

изключение на съдържащите се лични данни. Заповедите са 

публикувани на адрес: 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PozemleniOtnoshe

niq.aspx  

 

 

 

54.  Информация за провеждани обществени поръчки, определена за 

публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените 

поръчки – 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement.aspx 

55.  Политики по агрохранителната верига - Европейско и национално 

законодателство. Нормативните актове се актуализират при 

необходимост- 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH.aspx 

56. Единния многогодишен национален контролен план за храни, фуражи, 

здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и защита 

на растенията (ЕМНКП) на Р България. Изготвен е в съответствие с 

изискването на чл. 41 на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския 

Парламент и Съвета за официалните проверки, които се извършват с 

цел верификация на изискванията на закона за храните и фуражите, 

изискванията за здравеопазване на животните и хуманно отношение 

към тях и чл. 29ж от Закона за храните. Планът обхваща период от три 

години - от 1 януари 2015 година до 31 декември 2017 година; 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH.aspx 

-  Всяка година се изготвя и публикува годишният доклад за 

http://www.mzh.government.bg/
http://www.mzh.government.bg/
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PozemleniOtnosheniq.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PozemleniOtnosheniq.aspx


изпълнението му. 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH.aspx 

 

57. Процедура за вписване, одобряване и издаване на удостоверение за 

производство на млечни продукти по Български държавни стандарти 

(БДС). Удостоверенията се издават в съответствие с чл.63, ал.3 от 

Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и се предоставят 

в Патентно ведомство на Р България за издаване на Решение за 

ползвател на наименование за произход, съгласно чл.63, ал.2 от 

ЗМГО; 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH.aspx 

58. Регистър на удостоверения за съответствие с качествените 

характеристики на млечните продукти ( „Българско кисело мляко” 

„Българско бяло саламурено сирене” и „Български кашкавал“) по БДС. 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH.aspx 

 

59. Процедура за извършване на одит на компетентните органи в областта 

на официалния контрол към министерството на земеделието и храните. 

Одитите на компетентните контролни органи се извършват в 

съответствие с чл. 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004; 

Всяка година се изготвя и публикува информация за извършените 

одити от дирекцията; 

Публикува се Годишна програма за извършване на одити за 

съответната година. 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH.aspx 

 

60.  Регистър на площите, засети с ГМ растения, за които има разрешение 

за пускането им на Европейския пазара. Основание за поддържане на 

регистъра е чл. 71, ал. 1 от Закона за генетично модифицирани 

организми. Поради системната политика на Р България за 

ограничаване разпространението на ГМО в страната, към настоящия 

момент няма налични данни в регистъра. - 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH.aspx 

 

61. Списък на необходимите за разрешаване продукти за растителна 

защита (ПРЗ) за контрол на вредителите по растенията. 

Регистрирането и пускането на пазара на ПРЗ трябва да бъде в 

съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 485/2013 на 

Комисията от 24 май 2013 година за изменение на Регламент за 

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%97%d0%96%d0%91%d0%a5-%d0%91%d0%94%d0%a1/Order_procedure_kiselo_mliako_15_March.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%97%d0%96%d0%91%d0%a5-%d0%91%d0%94%d0%a1/Order_procedure_kashkaval_15_March.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%97%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5_%d0%bd%d0%b0_%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0_2/List_na_Neobhodimite_PPP.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%97%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5_%d0%bd%d0%b0_%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0_2/List_na_Neobhodimite_PPP.sflb.ashx


изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение 

на активните вещества клотианидин,  тиаметоксам и имидаклоприд и 

за забрана на употребата и продажбата на семена, третирани с 

продукти за растителна защита, съдържащи посочените активни 

вещества- 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH.aspx 

62. Списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в 

Република България съгласно чл.10, ал.1 от Закона за защита на 

растенията- 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH.aspx 

63.  Информация по Закон за достъп до обществена информация в МЗХ - 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_com

pliance/ZDOI.aspx 

 

 

 

  Утвърдил: 

 

               Галин Кърцов 

               За Главен секретар на МЗХ 

 

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%97%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5_%d0%bd%d0%b0_%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0_2/Bioagenti.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%97%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5_%d0%bd%d0%b0_%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0_2/Bioagenti.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH.aspx

