
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

Проект 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и 

реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за 

администриране и контрол  (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г.; изм., бр. 37 от 2008 г., бр. 18 от 

2011 г., бр. 21 и 101 от 2012 г., бр. 22 и 43 от 2014 г., бр. 16 от 2015 г.; изм. с Решение № 

1155 на ВАС от 2.02.2015 г. – бр. 50 от 2015 г.; изм. бр. 90 от 2015 г. и бр. 8 от 2017 г.) 

 

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашния текст става ал. 1 и в нея т. 2 се изменя така:  

„2. създаване, поддържане и обновяване на цифрови географски и атрибутивни 

данни за: 

а)  референтни парцели – физически блокове; 

б)  слой „Площи, допустими за подпомагане“; 

в)  екологично насочени площи; 

г) слой „Постоянно затревени площи“; 

д)  временно затревени площи. 

2. Създава се ал.2: 

„(2) В системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) се ползват и 

други, външни за системата, цифрови географски и атрибутивни данни (слоеве).“. 

§ 2. Член  9 се изменя така: 

„Чл. 9. Министърът на земеделието, храните и горите организира 

актуализирането на ЦОФК за територията на цялата страна в СИЗП за период не повече 

от четири години .“. 

§ 3. Член 11 се изменя така: 

„Чл.11. (1) За създаване и обновяване на ЦОФК се използват:  

1. ортогонални самолетни и/или сателитни изображения с пространствена 

разделителна способност не по-малка от 0,5 м. и 

2. заснети след 1 юни на календарната година. 

(2) Цифровата ортофото карта се изготвя и поддържа в мащаб не по-малък от 

1:5000 .“. 

§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 
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„(1) Копия от ЦОФК за цялата страна или части от нея, във формат, подходящ за 

използване с ГИС приложения, се предоставят: 

1. Безвъзмездно, за научни и нетърговски цели на централни и териториални 

органи на изпълнителната власт, Българската академия на науките и държавните висши 

училища със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или на 

упълномощено от него лице. 

2. Възмездно, във всички останали случаи с договор, сключен с Министерството 

на земеделието, храните и горите.“. 

2. Алинеи 2 и 3 се отменят; 

3. Алинея 4 се изменя така: 

„ (4) Независимо от реда за предоставяне,  получените копия от ЦОФК не могат 

да се преотстъпват под каквато и да е форма на трети лица, освен когато това е 

предвидено в договора по ал. 1, т.2.“ 

4. В ал. 5 думите „Министърът на земеделието и храните“ и „Министерството на 

земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“ и 

„Министерството на земеделието,  храните и горите“. 

5. Алинея 6 се отменя. 

§ 5. Член 12а се изменя така: 

„Чл. 12а. Актуализираната по реда на чл. 9 - 11 ЦОФК се дешифрира с оглед 

обновяване на цифровите географски и атрибутивни данни в СИЗП по чл.8, ал.1, т.2, 

букви „а“, „б“ и „в“. На дешифриране подлежи и всяка друга ЦОФК, отговаряща на 

изискванията на чл. 11, ал.1, т.1 и ал.2, до която МЗХГ има достъп и може да използва.“. 

§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашния текст става ал. 1.  

2.  Създават се ал.2, 3, 4, 5 и 6: 

„(2) Основните характеристики на физическия блок са неговите граници и начин 

на трайно ползване. 

(3) За граници на физическите блокове се ползват налични трайни топографски 

елементи като: 

 а) граници между земеделски и неземеделски земи и граници между различни 

видове неземеделски площи, вкл. гори, захрастени територии, водни обекти, канали, 

застроени площи, пътища (полски и с постоянна настилка), огради и др.; 

б) елементи на ландшафта, вкл. синори, редици дървета, дерета и др. 
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(4) Начинът на трайно ползване на физическия блок, в зависимост от 

предназначението на земята, е от земеделски или неземеделски тип съгласно 

Приложението. 

(5) Начинът на трайно ползване на физическия блок със земеделско 

предназначение се определя спрямо преобладаващия, над 75% от площта, начин на 

ползване на земята в границите му.  

(6)  Уникалният идентификационен номер на всеки физически блок се състои от 

ЕКАТТЕ на землището, в което блокът попада с по-голямата част от площта си и 

пореден номер на създаване в границите на землището.“. 

§ 7. Създава се чл. 14а: 

„Чл.14а. Министерството на земеделието, храните и горите поддържа данни от 

линеен и полигонов тип в СИЗП за екологично насочени площи съответно от: 

1. линеен тип за елементите по чл. 8, т. 1 и 5 и чл. 10 от Наредба № 3 от 2015 г. за 

условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (обн. ДВ, бр. 16 от 2015 

г.) (Наредба № 3 от 2015 г.); 

2. полигонов тип за елементите по чл. 8, т. 4 от Наредба № 3 от  2015 г.“. 

§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се отменя. 

2. Алинея 2 се изменя така:  

„(2) Цифровите географски и атрибутивни данни за референтни парцели – 

физически блокове, слой "Площи, допустими за подпомагане" и екологично 

насочени площи се обновяват ежегодно с цел отразяване на реалното състояние и 

ползване на площите чрез: 

1. дешифриране на актуална ЦОФК, изготвена чрез самолетно или сателитно 

заснемане; 

2. отразяване на резултати и констатации от специализирани теренни проверки на 

референтни парцели по чл. 33а, ал. 2 ЗПЗП; 

 3. отразяване, след анализ и при съществуваща техническа възможност за това, 

на резултатите от проверките на място по чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП, които предоставят 

допълнителна, различна и непротиворечива информация спрямо съществуващите към 

момента данни в СИЗП.“. 

2. В ал. 3 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с 

„Министърът на земеделието, храните и горите“. 

           3. В ал.4 след думата „определят“ се добавя „чрез използване на устройство за 

позициониране и измерване, чието допустимо отклонение на измерване отговаря на 
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указанията на ЕК и се създава изречение второ: „В зависимост от установеното на място 

състояние на проверяваните площи и необходимостта от промени, се извършват 

измервания (линейни или полигонови) за нови граници, или съществуващите граници, 

се потвърждават .“. Досегашното изречение второ става изречение трето. 

           4. В ал. 5 и 8 абревиатурата „МЗХ“ се заменя с „МЗХГ“. 

§ 9. Създава се нов чл.17: 

 „(1) Министерството на земеделието, храните и горите поддържа данни в СИЗП 

за временно затревени площи, които включват площи с минимален размер над 0,1 ха, 

заявени за подпомагане в парцели с код на култура от групата на обработваемите земи, 

представляващи временно затревени площи, съгласно номенклатурата на културите в 

ИСАК. 

(2) В данните за площите по ал. 1 се отбелязва поредността на годините на 

заявяване на такива площи, като: 

1. площи, заявени в парцелите по ал. 1 до четири поредни години, се считат за 

обработваеми земи;  

2. площи, заявени в парцелите по ал. 1 пет и повече поредни години, се считат за 

постоянно затревени площи.  

(3) Площите по ал. 2, т. 2 не са „постоянно затревени площи“ по смисъла на чл. 

16д.“.  

§ 10. Създава се нов чл.18: 

„Чл. 18. Цифровите географски и атрибутивни данни, структурирани в слоеве се 

използват : 

1. от РА за извършване на кръстосани административни проверки, съгласно чл. 

37, ал. 2 от ЗПЗП на подадените през определена година на кандидатстване заявления за 

подпомагане; 

2. за улеснение на земеделските стопани при заявяване на земеделските парцели 

за подпомагане през годината, следваща годината на обновяване на данните.“.     

§ 11. В чл. 19 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 след думата „актуализира” се добавя „и”. 

2. Създава се ал. 3: 

„(3) При необходимост, министърът на земеделието, храните и горите или 

упълномощено от него лице утвърждава методически указания за реда, начина и 

условията за дешифриране на ЦОФК.“. 

§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения: 
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1. В ал. 1, т. 3 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с 

„Министерството на земеделието, храните и горите“. 

2. Алинея 3 се отменя. 

§ 13. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 

1. В § 1: 

а) т. 3 се отменя.  

б) създава се т.4: 

„4. „Дешифриране“ е процес на разчитане на ЦОФК, определяне и 

очертаване/дигитализиране в ГИС среда, на цифрови географски и атрибутивни данни 

на обекти и слоеве, основно граници.“. 

2. Параграф  2 и § 3 се отменят. 

§ 14. Навсякъде в наредбата думите „Министъра/ът на земеделието и храните“ и 

„Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министъра/ът на 

земеделието, храните и горите“ и „Министерството на земеделието,  храните и горите“. 

§ 15. Създава се Приложение към чл. 13, ал. 4: 

                                                                          „Приложение към чл. 13, ал.4 

  Номенклатура на начина на трайно ползване на физическите блокове: 

Код Абревиатура Стойност 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ТИП ЗЕМИ 

010 ОЗ ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ 

020 ТН ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

021 ЛН Лозови насаждения 

022 ОН Овощни насаждения 

023 ДТН Други трайни насаждения 

030 НМ НАСЕЛЕНИ МЕСТА  

031 ДМ Дворни места 

032 КСТ Крайселищни територии 

040 ПМЛ Пасища, мери и ливади 

041 ЕПЛ Естествени пасища и ливади 

043 ГЛП Горски ливади и пасища 

050 СЗП СМЕСЕНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ТИП ЗЕМИ 

100 НОП НЕОБРАБОТВАЕМИ ПЛОЩИ 

101 ХЗТ Храсти и затревени територии 

102 ДОП Дерета, оврази и промойни 

103 ППП Полски пътища, прокари и просеки 

200 ГТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 

300 УТ УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ 

301 ГС Градски структури 

302 ЗП Застроени площи извън населени места 

303 ЗОС Зони за спорт и отдих 

400 ВП ВОДНИ ПЛОЩИ И ВЛАЖНИ ЗОНИ 
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401 РРК Реки и речни корита 

402 ЕЯБ Езера, язовири и блата 

403 К Канали 

404 ГВП Гранични водни площи 

405 ВЗ Влажни зони 

500 НТ НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 

501 КРТ Кариери, открити рудници и табани 

502 СХ Сметища и хвостохранилища 

600 ТИ ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

601 ПТН Пътища с трайна настилка и прилежащи територии 

602 ЖП ЖП линии и прилежащи територии 

700 ГЕТ ГОЛИ И ЕРОЗИРАЛИ ТЕРЕНИ 

701 ПС Пясъци, чакъли и голи скали 

702 ОБР Области с бедна растителност 

800 ДТ ДРУГИ ТЕРИТОРИИ 

801 МНП Маломерни неземеделски площи 

802 ГЛО Групови линейни обекти (дефилета) 

900 НЗП ПЛОЩ С ДРУГО/НЕЗЕМЕДЕЛСКО/ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

Заключителна разпоредба 

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

 

 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

Министър на земеделието, храните и горите 

 

 



  

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
    З а м е с т н и к - м и н и с т ъ р  н а  з е м е д е л и е т о ,  х р а н и т е  и  г о р и т е  
 

 

……….…………………     

……………………. 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

ДО 

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

ОДОБРИЛ, 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ: 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д  

от Вергиния Кръстева – заместник-министър на земеделието, храните и горите 

 

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за 

условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на 

интегрираната система за администриране и контрол 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

На основание чл. 30, ал. 6 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители внасям за издаване проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и 

ползване на интегрираната система за администриране и контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 

2006 г.) (Наредбата). 
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В предложения проект на нормативен акт навсякъде се актуализира 

наименованието на Министерство на земеделието, храните и горите, както и това на 

министъра на земеделието, храните и горите.  

В предложения проект, в нормите, уреждащи съдържанието на Системата за 

идентификация на земеделските парцели (СИЗП) се въвежда детайлизирано изброяване 

на цифрови географски и атрибутивни данни, структурирани в слоеве на системата, тъй 

като към момента липсва такова изброяване.  

В проекта на акта се разместват местата на два текста по чл. 9 и чл.11 с цел 

спазване на логическата последователност на нормите, касаещи създаването и 

обновяването на Цифровата ортофото карта (ЦОФК) от страна на МЗХГ. 

С предвидените изменения се прецизират възможните случаи на възмездно и 

безвъзмездно предоставяне на ЦОФК на физически и юридически лица. 

В проекта на акта допълнително се предвижда освен аерофото изображения от 

ежегодното заснемане, да се използват и сателитни изображения, до които МЗХГ има 

достъп и отговарят на съответните изисквания. 

В предложения проект се създават текстове, с които се дефинират основните 

характеристики на физическия блок – граници, начин на трайно ползване и уникален 

идентификатор. 

Във връзка с изискването на чл. 70, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 

на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно 

финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за 

отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 

814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013г.) от 

1 януари 2018 г. в СИЗП да бъдат включени цифрови географски и атрибутивни данни 

по отношение на екологично насочените площи (ЕНП), се урежда начинът на 

поддържане и обновяване на тази информация. 

С предложените изменения и по повод на констатации от одитен доклад 

АА/2016/022/BG, в проекта на акта се уреждат правилата за създаване, поддържане и 

обновяване на географска и атрибутивна информация за временно затревените площи в 

обработваеми земи. 

В Допълнителните разпоредби се отменят остарели и неприложими норми, 

които се отнасят за дефиниция за постоянно затревени площи и  определяне на звено от 

министъра на земеделието, храните и горите, което контролира и приема извършената 

работа по дешифриране на физическите блокове и контролира очертаването на 

площите, допустими за подпомагане, както и текст във връзка с функциите на ДФЗ-РА, 
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тъй като тази материя е уредена в Закона за подпомагане на земеделските 

производители (ЗПЗП).  

В предложения проект на акта се създава приложение „Номенклатура на начина 

на трайно ползване на физическите блокове“ с цел информацията от приложението да 

бъде публично достъпна и земеделските стопани да бъдат улеснени в разбирането си за 

начините на трайно ползване на физическия блок. 

Предложеният проект няма да ангажира допълнителен финансов ресурс за 

бюджета на МЗХГ, тъй като предвидените изменения са в рамките на вече 

съществуващата и функционираща СИЗП, както и такива, свързани с поддържането и 

обновяването на ЦОФК и физическите блокове.  

Предвидените изменения няма да доведат до допълнителни финансови разходи 

за земеделските стопани. 

Проектът на акта не транспонира актове на ЕС, затова не се прилага таблица за 

съответствие с европейското законодателство. 

На 18.01.2018 г. предложеният проект на НИД е представен за предварителни 

консултации по електронен път с представители на браншовите организации и 

асоциации, заинтересовани от предвидените изменения. В предоставеният 3-дневен 

срок няма постъпили бележки и коментари. 

Проектът е съгласуван в съответствие с Правилата за изготвяне и съгласуване на 

проекти на актове в системата на Министерството на земеделието, храните и горите.  

Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектите на 

наредба за допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за прилагане на 

схемите за директни плащания и доклада на вносителя са публикувани на Портала за 

обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на земеделието, 

храните и горите за срок от 30 дни.  

Справката за отразяване на постъпилите предложения от обществените 

консултации заедно с обосновка за неприетите предложения е публикувана на интернет 

страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за 

обществени консултации. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 6 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители, предлагам да издадете предложената 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията 
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и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за 

администриране и контрол. 

Приложениe:  1. Наредба; 

2. Справка за отразяване на постъпилите становища; 

3. Постъпили становища; 

4. Справка за проведената обществена консултация. 

 

 

 

ВЕРГИНИЯ КРЪСТЕВА, 

Заместник-министър   

    


