
УКАЗАНИЯ  

за попълване декларациите по чл.11, ал.1(приложение № 2),   чл.14, ал. 1 (приложение № 3)  и 

чл.19, ал. 1 (приложение № 7)  от Наредба №23 от 2015 г. (изм.ДВ,бр.94 от 2019 г.)  за условията 

и реда за мониторинг на пазара на зърно. 

 

 ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МЕСТАТА НА СЪХРАНЕНИЕ И 

НАЛИЧНОТО КОЛИЧЕСТВО ЗЪРНО В ТЯХ (приложение № 2) 

Декларациите се подават ежемесечно до трето число на следващия месец в съответната 

ОД „Земеделие“ по местонахождение на Обекта за съхранение на зърно.  

 Декларацията се подава от всички физически и юридически лица собственици 

или ползватели на обекти за съхранение на зърно и/или отделни складове в него. 

Декларацията се подава включително и когата в обекта или склада през съответния 

месец не се съхранява зърно. Подава се нулева декларация. При попълването на 

декларацията в колоната Количество общо се посочва цялото количество независимо 

чия собственост е зърното. 

В колоната В т.ч. на влог се посочва количеството зърно което не е собственост на 

ползвателя на обекта за съхранение на зърно или склада независимо от начина на 

съхранение.  

ПОПЪЛВАНЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОЛИЧЕСТВОТО ПРОИЗВЕДЕНО ЗЪРНО 

(приложение № 3) 

  Декларацията се подава  от всички земеделски производители, които произвеждат зърно 

на обща площ от 5 или повече декара. Декларацията се подава ежегодно в ОД „Земеделие“ по 

местонахождение на площите за производство в срок до: 

- 30 септември за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и 

рапица; 

- 30 ноември за царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа; 

 Декларацията се подава по електронен път или на хартия, от земеделския 

производител или упълномощено от него лице. Когато декларацията се подава по 

електронен път, копие от същата е препоръчително да има и при земеделския 

производител. 



  При попълване на декларацията  в колоната Произведено зърно се 

посочват количествата произведено зърно за съответната реколтна година.  

ПОПЪЛВАНЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОЛИЧЕСТВОТО ПРЕРАБОТЕНО ЗЪРНО 

(приложение № 7) 

Декларацията се попълва от всички физически и юридически лица, които 

стопанисват предприятия за преработка на зърно. В декларацията се отбелязва вида и 

количеството на преработеното зърно през съответното тримесечие. Декларацията се 

попълва включително и когато предприятието през съответното тримесечие не е 

преработвало зърно. Тогава се попълва нулева декларация. При попълването на 

декларацията в колоната количество, общо се посочва цялото количество, независимо 

чия собственост е било зърното.  

Декларацията се подава всяко тримесечие  до трето число на следващия месец след 

изтичане на тримесечието в съответната ОД „Земеделие“ по местонахождение на 

предприятието за преработка на зърно. 

       § 1 т.40 от Допълнителните разпоредби на ЗПООПЗПЕС "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. 

 

 


