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Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет 

за сферата на дейност на Министерство на земеделието, храните и горите 

1. Годишни цели на администрацията на Министерството на земеделието, храните и 

горите. Документът се публикува на интернет сайта на МЗХГ в PDF формат – 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/celi-na-

administraciyata/ 

2. Отчет за изпълнението на годишните цели на администрацията на Министерството 

на земеделието, храните и горите. Отчетът се публикува на интернет сайта на МЗХГ 

в PDF формат - http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/celi-na-

administraciyata/ 

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 

МЗХГ в PDF формат - http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-

programi/otcheti-i-dokladi/agraren-doklad/  

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 МЗХГ във формат MS Word - 

http://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/ikonomicheski-

pazarni-analizi/sedmichni-cenovi-analizi-za-osnovni-hranitelni-produkti/ 

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 МЗХГ в PDF формат - 

http://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/ikonomicheski-

pazarni-analizi/tekushi-operativni-analizi-na-osnovni-zemedelski-kulturi/  

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 МЗХГ в PDF формат - 

http://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/ikonomicheski-

pazarni-analizi/situacionno-perspektivni-analizi-za-osnovni-selskostopanski-

prod/ 

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

страни – регистрация на вносители, изисквания за участие в разпределението на 
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тарифни квоти, подаване на заявления за кандидатстване, възстановяване на 

учредени гаранции - http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-

programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-

organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/trgovski-

mehanizmi/licenzii-za-vnos-na-zemedelski-produkti/ 

8. Списък на прилаганите държавни помощи - 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-

finansirane/darzhavni-pomoshti/ 

9. Програма за управление на рисковете и кризите в отрасъл "Земеделие" - 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/programa-za-upravlenie-na-riskovete-i-krizite-v-otrasl-zemedelie/ 

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.  

 Данни от Регистъра на браншовите и националните браншови организации от 

горския сектор 

 

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

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

допълнителна информация -

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/byudzhet/otcheti-za-

izplnenie-na-byudzhetite/ 

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

полугодието и за годината -

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/byudzhet/ 

13. Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми –

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/byudzhet/ 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/trgovski-mehanizmi/licenzii-za-vnos-na-zemedelski-produkti/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/trgovski-mehanizmi/licenzii-za-vnos-na-zemedelski-produkti/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/trgovski-mehanizmi/licenzii-za-vnos-na-zemedelski-produkti/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/trgovski-mehanizmi/licenzii-za-vnos-na-zemedelski-produkti/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/programa-za-upravlenie-na-riskovete-i-krizite-v-otrasl-zemedelie/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/programa-za-upravlenie-na-riskovete-i-krizite-v-otrasl-zemedelie/
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14. Информация за извършените плащания чрез СЕБРА – 

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/byudzhet/plashtaniya-v-

sebra/ 

15. Годишният финансов отчет на МЗХГ – 

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/byudzhet/ 

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 публикувани в рубрика „Политики и 

програми“, подрубрика „Обща селскостопанска политика“ - 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-

selskostopanski-produkti/ 

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 публикувани в рубрика „Политики и програми“, подрубрика „Обща 

организация на пазарите на селскостопански продукти“- 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-

selskostopanski-produkti/organizicii-na-proizvoditeli/ 

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

ежеседмично – http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-

i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-

na-selskostopanski-produkti/pazar-na-zrnoto/ 

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

ежемесечно – http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-

selskostopanski-produkti/pazar-na-zrnoto/ 

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

ежемесечно- http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-

selskostopanski-produkti/pazar-na-zrnoto/ 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/pazar-na-zrnoto/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/pazar-na-zrnoto/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/pazar-na-zrnoto/
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21. Подкрепа на износа на земеделски продукти 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-

selskostopanski-produkti/podkrepa-na-iznosa-na-zemedelski-produkti/ 

22.  Заявления-спецификации на продукти, изпратени за регистрация като 

защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер в 

съответните европейски регистри, заповедите на министъра на земеделието, храните 

и горите за одобрение на изпращането на заявленията за регистрация до 

Европейската комисия, регистрите на производителите на регистрираните продукти 

със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер и 

регистрите на съответните контролиращи лица - 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/ 

23. Информация относно кампанията за подаване на предложения за 

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

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/ 

24. Образци и формуляри на изискуеми документи във връзка с регистрацията на 

земеделски продукти и храни със защитени географски означения и с традиционно 

специфичен характер - http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-

programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-

naimenovaniya/formulyari-za-poplvane/ 

25. 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; 

 списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и 

финансова оценка по процедури за подбор на проекти; 

 актуална информация, презентации и указания към заинтересованите страни; 

 примери за добри практики; 

 информационни материали, анализи и проучвания. 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/podkrepa-na-iznosa-na-zemedelski-produkti/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/podkrepa-na-iznosa-na-zemedelski-produkti/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/podkrepa-na-iznosa-na-zemedelski-produkti/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/formulyari-za-poplvane/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/formulyari-za-poplvane/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/formulyari-za-poplvane/
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В допълнение, на интернет страницата на МЗХГ, в рубрика „Политики и 

програми“, подрубрика „Програми за финансиране“, е   създадена   секция   

„Програма  за  морско  дело и рибарство“,  на която се публикува информация 

относно: 

 предстоящи,   отворени   и   приключили   процедури   по   предоставяне   на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП), заедно с цялата документация; 

 документи за обществено обсъждане; 

 актуална информация и указания към заинтересованите страни; 

 примери за добри практики;  

 информационни материали, анализи и проучвания. 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-

finansirane/programa-za-morsko-delo-i-ribarstvo/ 

Секцията на ПМДР има линк  към  страницата  на  програмата  на  Единния  

информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове - 

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr  

26. Регистър на развъдните организации съгласно чл. 31 от Закона за 

животновъдството. Материалът е поместен в рубрика: Сектор „Животновъдство“ > 

Зоотехнически въпроси 

http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/zhivotnovadstvo/zootehnicheski-

vprosi/ 

27. Списък на одобрените развъдни организации съгласно чл.34 от Регламент 

2016/1012 и информация за компетентен орган - 

http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/zhivotnovadstvo/zootehnicheski-

vprosi/spisk-na-odobrenite-razvdni-organizacii-i-informaciya-za-kompete/ 

28. Списък на производителите на пчелни майки и рояци/отводки, съгласно 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: Политики и програми > Политики и стратегии > 

Национална програма по пчеларство 2017-2019 г. 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/nacionalna-programa-po-pchelarstvo/ 

29. 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: 

Политики и програми > Политики и стратегии > Обща селскостопанска политика > 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-morsko-delo-i-ribarstvo/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-morsko-delo-i-ribarstvo/
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr
http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/zhivotnovadstvo/zootehnicheski-vprosi/
http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/zhivotnovadstvo/zootehnicheski-vprosi/
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Обща организация на пазарите на селскостопански продукти > Режими по сектори > 

Мляко: http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-

selskostopanski-produkti/rezhimi-po-sektori/mlyako/ 

30. Списък на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото 

мляко - http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-

selskostopanski-produkti/rezhimi-po-sektori/mlyako/ 

31. Резултатите от проведените статистически наблюдения от отдел 

«Агростатистика» се публикуват регулярно в специализираните бюлетини на сайта 

на МЗХГ на следния адрес: http://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-

analizi/ 

Основните теми, които се публикуват са: 

 Земеделски стопанства 

 Използване на земята 

 Растениевъдство 

 Животновъдство 

 СЗСИ 

 Икономически анализи 

 

Във всяка от темите са включени следните характеристики: 

 Цели на изследването 

 Данни за съответното изследване 

 Методология 

 Нормативна уредба 

 

Друга информация за потребителите на агростатистика, която се публикува на сайта 

на МЗХГ е следната: 

 Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2019 г. 

http://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/anketna-karta/ 

 Агростатистически справочник 2000-2017 (pdf и Excel) 

 Агростатистика – резултати 2015 (pdf и Excel) 

 Агростатистика – резултати 2014 (pdf и Excel) 

 Агростатистика – резултати 2013 (pdf и Excel) 

 Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания    

(по дати и по теми) 

http://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/anketna-karta/
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Информацията се публикува в pdf и Excel формат на следния адрес - 

http://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/ 

 

Полезни връзки – източници на статистически данни: 

 Информационна система за агростатистика (ИСАС) 

 Информационна земеделска счетоводна система (ИЗСС) 

 Раздел за селско стопанство на Националния статистически институт (НСИ) 

 Генерална дирекция „Евростат“ към ЕК 

 Организация по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) 

 Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ към ЕК, 

СЗСИ 

 

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

през 2019 г. за: 

 Заетост и използване на земята (2000-2017); 

 Земеделски култури (2000-2017); 

 Зеленчуци (2001-2017); 

 Овощни култури (2002-2017); 

 Лозя (2001-2017); 

 Цветя – 2003, 2007, 2010 и 2012 г.; 

 Преработени плодове и зеленчуци (2002-2017); 

 Животновъдство (2001-2017); 

 Птицевъдство и производство на яйца (2004-2017); 

 Производство на мляко млечни продукти (2000-2017); 

 Производство на месо (2001-2017); 

 Пчеларство и производство на пчелен мед (2006–2007 и 2008-2017); 

 Система за земеделска счетоводна информация (2005-2009 и 2009-2015) 

 

33. След края на всяко тримесечие в рубрика „Контрол и техническа инспекция“ 

на сектор „Растениевъдство“ се публикуват следните материали: 

 Регистрирани нови колесни трактори по марки и области 

 Регистрирани нови зърнокомбайни по марки и области 

 Регистрирани нови телескопични и челни товарачи по марки и области 

 Регистрирани нови колесни багери и багер товарачи по марки и области 

 Регистрирани нови верижни багери и мини багери по марки и области 

http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/kontrol-i-

tehnicheska-inspekciya/ 
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34. „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, храните и горите (в Word формат); - публикувана е извадка от 

Закона за администрацията и от Устройствения правилник на МЗХГ, съдържаща 

членовете от закона и правилника, регламентиращи дейността на Инспектората (в 

Word формат) - 

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/struktura/inspektorat/  

35. 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).  

В тази рубрика е предоставена информация за механизмите за подаване на сигнали 

за корупция в системата на МЗХГ 

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/antikorupciya/mehanizmi-

za-podavane-na-signal/ 

В тази рубрика са поместени и следните декларации, подадени от служителите на 

МЗХГ: 

 Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси (отменен 23.01.2018 г.) 

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/antikorupciya/deklar

acii-po-zpuki/ 

 Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от 

ЗПКОНПИ; Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 

35, ал. 1 от ЗПКОНПИ 

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/antikorupciya/deklar

acii-po-zpkonpi/ 

 

36. Заповеди за провеждане 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 на територията на държавните ловни стопанства. Правно основание за 

публикуване: чл. 9, ал. 18 от Закона за лова и опазване на дивеча. Документите се 

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/antikorupciya/deklaracii-po-zpuki/
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/antikorupciya/deklaracii-po-zpuki/
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/antikorupciya/deklaracii-po-zpkonpi/
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/antikorupciya/deklaracii-po-zpkonpi/
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публикуват във формат MS Word и MS Excel - 

http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/lov/ 

 

37. Годишни планове за ползване на дървесина в горските територии – държавна 

собственост, изготвени от държавните горски предприятия по чл. 163 от Закона за 

горите. 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 

Документите се публикуват във формат PDF - 

http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/polzvane-na-drvesina-i-

nedarvesni-produkti/ 

 

38. Обобщени за страната резултати от инвентаризацията на фиданките, 

произведени в горските разсадници – държавна собственост. Правно основание за 

публикуване: чл. 35, ал. 7 от Наредба № 4 от 15 февруари 2012 г. за условията и 

реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в 

горските разсадници - държавна собственост. Документите се публикуват във 

формат MS Excel - 

http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/zalesyavane-i-gorski-

razsadnici/inventarizaciya-na-gorskite-razsadnici/ 

 

  39.  Обобщени годишни планове за производство на фиданки в горските разсадници 

– държавна собственост. Правно основание за публикуване: чл. 15, ал. 6 от Наредба 

№ 4 от 15 февруари 2012 г. за условията и реда за регистрация на горски 

разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници - държавна 

собственост. Документите се публикуват във формат MS Excel - 

http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/zalesyavane-i-gorski-

razsadnici/godishni-planove-proizvodstvo-na-fidanki/ 

 

40. Годишни разчети за необходимите семена, обобщени за страната по държавни 

предприятия по чл. 163 от Закона за горите. Правно основание за публикуване: чл. 

36, ал. 4 от Наредба № 21 от 12.11.2012 г. 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. Документите се публикуват във формат MS Excel - 

http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/zalesyavane-i-gorski-

razsadnici/godishni-razcheti-za-neobhodimite-semena/ 

 

http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/lov/
http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/polzvane-na-drvesina-i-nedarvesni-produkti/
http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/polzvane-na-drvesina-i-nedarvesni-produkti/
http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/zalesyavane-i-gorski-razsadnici/inventarizaciya-na-gorskite-razsadnici/
http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/zalesyavane-i-gorski-razsadnici/inventarizaciya-na-gorskite-razsadnici/
http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/zalesyavane-i-gorski-razsadnici/godishni-planove-proizvodstvo-na-fidanki/
http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/zalesyavane-i-gorski-razsadnici/godishni-planove-proizvodstvo-na-fidanki/
http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/zalesyavane-i-gorski-razsadnici/godishni-razcheti-za-neobhodimite-semena/
http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/zalesyavane-i-gorski-razsadnici/godishni-razcheti-za-neobhodimite-semena/
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41. Покани до представителите на браншовите организации в горския сектор по чл. 

215 от Закона за горите и до представителите на други организации на ползватели 

на дървесина за провеждане на консултации за политиката и практиката в областта 

на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските 

територии - държавна собственост. Правно основание за публикуване: чл. 6, ал. 8 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 - 

http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/polzvane-na-drvesina-i-

nedarvesni-produkti/ 

 

42. Протоколи с резултатите от проведените консултации за политиката и 

практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на 

дървесина в горските територии - държавна собственост. Правно основание за 

публикуване: чл. 6, ал. 9 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 - 

http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/polzvane-na-drvesina-i-

nedarvesni-produkti/ 

 

43. Информация по държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите за 

предходната година относно дела на продажбите на стояща дървесина на корен и на 

добита дървесина от склад, реализираните обеми чрез различните видове 

процедури, включително за дългосрочните договори, от горските територии – 

държавна собственост. Правно основание за публикуване: чл. 6, ал. 11 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 - http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/polzvane-

na-drvesina-i-nedarvesni-produkti/ 

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

продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство -

http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/biologichno-

proizvodstvo/ 

45. 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/bg/sektori/gori/polzvane-na-drvesina-i-nedarvesni-produkti/
http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/polzvane-na-drvesina-i-nedarvesni-produkti/
http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/polzvane-na-drvesina-i-nedarvesni-produkti/
http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/polzvane-na-drvesina-i-nedarvesni-produkti/
http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/polzvane-na-drvesina-i-nedarvesni-produkti/
http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/polzvane-na-drvesina-i-nedarvesni-produkti/
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http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/biologichno-

proizvodstvo/ 

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

по правилата на биологично производство 

http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/biologichno-

proizvodstvo/ 

47. 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/bg/sektori/rastenievadstvo/sektor-tyutyun/ 

48. Регистър на сдруженията за напояване, публикуван в Портала за отворени данни 

(https://opendata.government.bg) 

49. Списъци на признати организации на продукти от риболов и/или на продукти от 

аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови 

организации в сектора на рибарството - 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/obsha-politika-v-oblastta-na-ribarstvoto/obsha-organizaciya-na-

pazarite-na-produkti-ot-ribolov-i-akvakult/spisci-na-priznati-organizacii-na-

produkti-ot-ribolov-iili-na-pr/ 

50. Актуални обяви за свободни работни позиции в МЗХГ, учебни стажове, старт в 

кариерното развитие, списъци с допуснати и недопуснати кандидати до участие в 

конкурс/подбор/стаж (съгласно чл. 10д от Закона за държавния служител, 

Постановление № 209 на Министерския съвет от 10.08.2015 г. за назначаване на 

допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка 

„Техническа помощ” и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи 

стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на програмата), формуляри за 

кандидатстване- http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/  

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

земи министърът на земеделието, храните и горите публикува на интернет 

страницата на министерството решенията на Комисията за земеделските земи. 

Решенията се публикуват в рубрика „Административни услуги“ > „Комисия за 

земеделските земи” - http://www.mzh.government.bg/bg/administrativni-

https://opendata.government.bg/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obsha-politika-v-oblastta-na-ribarstvoto/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-produkti-ot-ribolov-i-akvakult/spisci-na-priznati-organizacii-na-produkti-ot-ribolov-iili-na-pr/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obsha-politika-v-oblastta-na-ribarstvoto/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-produkti-ot-ribolov-i-akvakult/spisci-na-priznati-organizacii-na-produkti-ot-ribolov-iili-na-pr/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obsha-politika-v-oblastta-na-ribarstvoto/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-produkti-ot-ribolov-i-akvakult/spisci-na-priznati-organizacii-na-produkti-ot-ribolov-iili-na-pr/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obsha-politika-v-oblastta-na-ribarstvoto/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-produkti-ot-ribolov-i-akvakult/spisci-na-priznati-organizacii-na-produkti-ot-ribolov-iili-na-pr/
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/
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uslugi/komisiya-za-zemedelskite-zemi/resheniya-komisiyata-zemedelskite-

zemi/  

52. Указания за прилагане на нормативната уредба (ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ), които се 

публикуват в рубрика „Актуално“ на адрес - 

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/ 

53. Одобрени образци на документи в изпълнение на законови разпоредби, които се 

публикуват в рубрика „Актуално“ на адрес: 

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/  

 Чл. 37б от ЗСПЗЗ;  

 Чл. 37в от ЗСПЗЗ;  

 Чл. 37ж от ЗСПЗЗ;  

 Чл. 37и от ЗСПЗЗ. 

 

54. 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/bg/politiki-i-programi/pozemleni-

otnosheniya-i-komasaciya/ 

55. Заповеди за откриване на процедури за провеждане на търгове по реда на чл. 

27, ал. 8 от ЗСПЗЗ - в изпълнение на чл. 56з, ал. 7 от ППЗСПЗЗ – публикуват се в 

рубрика „Актуално“ - 

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/ 

56. Заповеди, с които се определят класираните на първо и второ място кандидати 

за всеки имот след одобряването на протоколите от проведени търгове, при 

спазване изискванията на Закона за защита на личните данни - в изпълнение на чл. 

56м, ал. 4 от ППЗСПЗЗ - публикуват се в рубрика „Актуално“ - 

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/ 

57. Заповеди за определяне на спечелилия участник след одобряване на протокол 

от провеждане на явен търг, при спазване изискванията на Закона за защита на 

личните данни - в изпълнение на чл. 56п, ал. 1 от ППЗСПЗЗ - публикуват се в 

рубрика „Актуално“ - 

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/ 

58. Заповеди за откриване на процедури за провеждане на търгове за продажба на 

земи по § 12а от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ - в изпълнение 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/pozemleni-otnosheniya-i-komasaciya/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/pozemleni-otnosheniya-i-komasaciya/
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/
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на чл. 106, ал. 7 от ППЗСПЗЗ - публикуват се в рубрика „Актуално“ - 

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/ 

59. Заповеди, с които се определят класираните на първо и второ място кандидати 

за всеки имот след одобряването на протоколите от проведени търгове, при 

спазване изискванията на Закона за защита на личните данни - в изпълнение на чл. 

107, ал. 11 от ППЗСПЗЗ - публикуват се в рубрика „Актуално“ - 

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/ 

60. Заповеди за определяне на спечелилия участник след одобряване на протокол 

от провеждане на явен търг, при спазване изискванията на Закона за защита на 

личните данни - в изпълнение на чл. 108, ал. 12 от ППЗСПЗЗ - публикуват се в 

рубрика „Актуално“ - 

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/ 

61. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в 

профила на купувача, съгласно Закона за обществените поръчки и Правилник за 

прилагане на Закона за обществените поръчки – 

http://www.mzh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ 

62. Политики по агрохранителната верига - Европейско и национално 

законодателство. Нормативните актове се актуализират при необходимост- 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zakonodatelstvo-v-oblastta-na-

agrohranitelnata-veriga/ 

63. Единен 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 2018 година до 31 декември 2020 година-  

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/edinen-mnogogodishen-

nacionalen-plan-za-kontrol/  

Всяка година се изготвя и публикува годишният доклад за изпълнението му - 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/
http://www.mzh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zakonodatelstvo-v-oblastta-na-agrohranitelnata-veriga/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zakonodatelstvo-v-oblastta-na-agrohranitelnata-veriga/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zakonodatelstvo-v-oblastta-na-agrohranitelnata-veriga/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/edinen-mnogogodishen-nacionalen-plan-za-kontrol/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/edinen-mnogogodishen-nacionalen-plan-za-kontrol/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/edinen-mnogogodishen-nacionalen-plan-za-kontrol/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/edinen-mnogogodishen-nacionalen-plan-za-kontrol/
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strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/edinen-mnogogodishen-

nacionalen-plan-za-kontrol/  

64. 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/bg/politiki-i-

programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/procedura-

odobrenie-proizvodstvo-po-bds-mlechni-produkt/ 

65. 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/bg/politiki-i-

programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/oditi-na-

kompetentnite-kontrolni-organi/ 

66. Регистър на площите, засети с генномодифицирани растения, за които има 

разрешение за пускането им на Европейския пазар. Основание за поддържане на 

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

системната политика на Република България за ограничаване разпространението на 

ГМО в страната, към настоящия момент няма налични данни в регистъра - 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/ 

67. 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/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zdrave-na-rasteniyata/ 

68. Информация относно участие в международни специализирани изложения, 

организирано от МЗХГ; Информация относно търговски мисии в трети страни на 

Европейския комисар по земеделие и храни; Информация относно участие в 

заседания на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство – публикува се в рубрика 

„Актуално“ - http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/  

69. Информация по Закон за достъп до обществена информация в МЗХГ - 

http://www.mzh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/dostap-

obshtestvena-informaciya/ 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/edinen-mnogogodishen-nacionalen-plan-za-kontrol/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/edinen-mnogogodishen-nacionalen-plan-za-kontrol/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/procedura-odobrenie-proizvodstvo-po-bds-mlechni-produkt/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/procedura-odobrenie-proizvodstvo-po-bds-mlechni-produkt/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/procedura-odobrenie-proizvodstvo-po-bds-mlechni-produkt/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/oditi-na-kompetentnite-kontrolni-organi/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/oditi-na-kompetentnite-kontrolni-organi/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/oditi-na-kompetentnite-kontrolni-organi/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zdrave-na-rasteniyata/
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zdrave-na-rasteniyata/
http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/
http://www.mzh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/dostap-obshtestvena-informaciya/
http://www.mzh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/dostap-obshtestvena-informaciya/
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70. Списък и текстовете на издадените от министъра на земеделието, храните и 

горите нормативни актове, обнародвани в „Държавен вестник“ - във формат MS 

Word, MS Excel или PDF. Публикува се в рубрика „Административни услуги“, 

подрубрика „Достъп до обществена информация“ - 

http://www.mzh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/dostap-

obshtestvena-informaciya/  

71. Списък и текстовете на издадените от министъра на земеделието, храните и 

горите общи административни актове, както и уведомления за откриване на 

производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от 

Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за 

издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в 

производството - Информацията се предоставя от съответната административна 

структура, изготвила акта.  

72. Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно доклада и 

резултатите от общественото обсъждане на проекта - Информацията се представя 

във формат MS Word, MS Excel или PDF и се публикува в рубрика „Проекти на 

нормативни актове“ - http://www.mzh.government.bg/bg/normativni-

aktove/proekti-na-normativni-aktove/ 

73. „Харта на клиента“ 

 http://www.mzh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/harta-na-klienta/  

74. „Издаване на административни актове“ 

http://www.mzh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/izdavane-na-

administrativni aktove/ 

75. „Регистри“ 

http://www.mzh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/registri/ 

Утвърдил:  
Георги Стоянов 
Главен секретар на МЗХГ /п/ 
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