
Раздел VІ от ЗПООПЗПЕС 

 
Зърно 

Чл. 58н. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) В 7-дневен срок от въвеждането в 

експлоатация или от придобиването на правото на собственост или ползването на 

обект за съхранение на зърно неговият собственик или ползвател подава в съответната 

областна дирекция "Земеделие" по местонахождението на обекта декларация по 

образец за местонахождението и капацитета на обекта.  

(2) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г. )  В 15-дневен срок от подаването 

на декларацията по ал. 1 областната дирекция "Земеделие" извършва проверка на 

подадената декларация. След извършване на проверката областната дирекция 

"Земеделие" изпраща в Министерството на земеделието, храните и горите копие от 

декларацията и документ за резултатите от извършената проверка. 

(3) (Отм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г. ).  

(4) (Отм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г. ).  

(5) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 106 от 2018 

г. )  Въз основа на документите по ал. 2 Министерството на земеделието, 

храните и горите създава и поддържа на интернет страницата си публичен електронен 

регистър за обектите за съхранение на зърно в страната, в който се вписват данни за 

техните собственици или ползватели, местонахождението и капацитета на обектите. 

Чл. 58о. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2017 г., бр. 

106 от 2018 г. )  Собствениците или ползвателите на обекти за съхранение на 

зърно, подават до края на всеки месец в съответната областна дирекция "Земеделие" 

декларации по образец за местонахождението на обектите и наличното количество 

зърно в тях. Декларациите могат да се подават и по електронен път съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 

23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при 

електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, 

L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г. )  Земеделските производители 

подават ежегодно в съответната областна дирекция "Земеделие" декларация по 

образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за количеството 

произведено зърно през текущата година. Декларацията се подава в срок до: 

1. 30 септември – за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, 

овес, тритикале и рапица; 

2. 30 ноември – за царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г. )  Предприятията за преработка на 

зърно подават в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция 

"Земеделие" декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и 

горите, за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното 

тримесечие. 
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(4) (Доп. – ДВ, бр. 106 от 2018 г. )  Оризовите мелници и 

земеделските производители подават ежегодно до 30 септември в съответната областна 

дирекция "Земеделие" декларация по образец за запасите от ориз по видове, които са в 

наличност към 31 август. 

Чл. 58п. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) Областните дирекции "Земеделие" 

извършват проверки за подаването и достоверността на данните, вписани в 

декларациите по чл. 58о. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г. )  За извършване на проверките на 

обектите за съхранение и на наличното количество зърно в тях, както и на 

произведеното и наличното зърно директорът на съответната областна дирекция 

"Земеделие" оправомощава със заповед служители от администрацията. В изпълнение 

на функциите си оправомощените служители имат право: 

1. на свободен достъп до помещенията на контролирания обект и до площите, 

на които се произвежда зърно; 

2. да изискват от проверяваните лица информация и документи, необходими 

за осъществяването на проверките; 

3. да съставят актове за установяване на административни нарушения. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г. )  Лицата, които съхраняват и 

произвеждат зърно, са длъжни да осигурят на оправомощените служители на 

областните дирекции "Земеделие" информацията и всички документи, необходими за 

осъществяване на проверките, и да им осигурят достъп до обектите за съхранение на 

зърно, както и до площите, на които се произвежда зърното. 

Чл. 58р. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2015 г., изм., бр. 58 от 2017 г., в сила от 

18.07.2017 г.)  Министерството на земеделието, храните и горите ежегодно 

провежда представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, 

слънчоглед, царевица и ориз. 

Чл. 58с. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила 

от 18.07.2017 г.)  Министърът на земеделието, храните и горите определя с 

наредба условията и реда за: 

1. подаване на декларациите по чл. 58н, ал. 1 и чл. 58о; 

2. (изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г. )  водене и съхранение на 

регистъра по чл. 58н, ал. 5; 

3. (изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г. )  упражняване на контрол по чл. 

58н, ал. 2 и чл. 58п, както и за извършване на мониторинг по чл. 58т; 

4. провеждане на представително окачествяване по чл. 58р; 

5. обобщаване, предаване и съхранение на данните, получени при 

извършване на дейностите по т. 1 – 4. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 106 от 2018 

г. )  Министерството на земеделието, храните и горите публикува на интернет 

страницата си:  

1. седмичен обзор за състоянието на зърнените пазари и движението на 

зърното в страната;  

2. месечен оперативен баланс на зърнени и маслодайни култури в страната;  
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3. месечен международен обзор на пазарите на зърнени и маслодайни 

култури;  

4. годишна информация за качеството на добитата реколта от пшеница, 

ечемик, слънчоглед, царевица и оризова арпа. 

Чл. 58т. (Нов – ДВ, бр. 106 от 2018 г. ) (1) Директорите на областните 

дирекции "Земеделие" определят със заповед длъжностни лица, които извършват 

мониторинг на пристанищата, от които се извършват износ, внос и вътрешнообщностни 

доставки на зърно.  

(2) За извършване на мониторинга по ал. 1 длъжностните лица имат право:  

1. на свободен достъп до всички терминали на морските и речните 

пристанища за обществен транспорт, на които може да се обработват зърнени товари 

за износ и вътрешнообщностни доставки съгласно издаденото удостоверение за 

експлоатационна годност;  

2. да получат информация за направлението, вида и количеството зърно, 

предмет на износ или вътрешнообщностна доставка.  

(3) Пристанищните оператори на пристанищата и терминалите по ал. 2, т. 1 са 

длъжни да осигурят на оправомощените служители на областните дирекции 

"Земеделие" достъп до съответните пристанища и терминали, от които се извършват 

износ и вътрешнообщностни доставки на зърнен товар.  

(4) Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя на 

Министерството на земеделието, храните и горите актуален списък на пристанищата за 

обществен транспорт и терминалите от такива пристанища, за които е издадено 

удостоверение за експлоатационна годност и на които се прилагат карти за типов 

технологичен процес за обработване на зърнени товари. 

 

 

Допълнителни разпоредби 

т.29. (Нова – ДВ, бр. 57 от 2015 г.) "Зърно" е обикновена пшеница, твърда 

пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес, тритикале, слънчоглед, рапица, оризова арпа и 

соя. 

т.30. (Нова – ДВ, бр. 57 от 2015 г., изм., бр. 106 от 2018 г. )  "Обект 

за съхранение на зърно" е отделен склад или група складове с общ капацитет над 50 

тона, който се намира на един адрес или в един имот. 

т.40. (Нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г. )  "Предприятия за преработка 

на зърно" са мелниците, включително оризовите, предприятията и цеховете за 

производство на фуражи, нишесте, малц, белени слънчогледови семки, биогорива, 

маслодобивните предприятия, спиртоварните, пивоварните и предприятията за 

пакетиране на зърно и зърнени продукти. 
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