за дейността
на
ОД”Земеделие”- гр.Хасково
за периода
1 януари – 31 декември 2019г.

А.ОБЩА АГРОХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА
Хасково област е разположена в южната част на България на територия 5543кв.км. ( 5
% от площта на България) и е 12 по големина град в страната.

Разположение: централна Южна България

Административен център: гр.Хасково

Площ на областта
5543 кв.км.
обработваема площ
- 227828 ха
горски територии
- 179770 ха
водни площи
– 12290 ха

Население: 228 141 души

Областта се състои от 11 общини с 261 населени места ( 255 землища)
Земеделие: Общата обработваема площ е 2278280 дка, в това число зърнено-житни 597292дка,
маслодайни култури - 455830 дка, трайни насаждения 75512 дка от които лозя – винени
42626дка и лозя – десертни 3004дка.
Селското стопанство е един от водещите отрасли за област Хасково. Общините в областта, за
които селското стопанство е доминиращ отрасъл са Стамболово, Любимец, Симеоновград и
Тополовград.
Трябва да се отбележи, че в област Хасково има огромен потенциал по отношение развитието
на лозаро-винарския бранш. Областта е известна от край време с отличното си грозде и
висококачественото вино, което се произвежда от него
Наличието на изключително благоприятни почвено-климатични условия в съчетание с
обилните водни ресурси в областта са важни предпоставки за развитие на растениевъдството:
зърнено-фуражни култури, маслодайни и технически култури, зеленчукови култури и трайни
насаждения. Област Хасково е известна с производството на домати, дини, пъпеши, грозде и
тютюн.
Животновъдството в Хасковска област е изключително концентрирано в частния сектор и се
характеризира с висок относителен дял на дребните стопанства. В равнинните райони на
областта се отглеждат говеда, свине и птици, а в полупланинските райони – овце и кози.
I.Растениевъдство:
1.Площ на земеделските земи, в т.ч. обработваеми.
Общата площ на земеделските земи по Картата на възстановената собственост (КВС) в
Област Хасково е 3 124 194дка., в т.ч. обработваеми земи 2 278 278дка.
2. Баланс на земеделските земи.
Баланса на земеделските земи по данни от КСВ - 3 124 194дка. Обработваеми земи по
данни на оперативна информация 2 278 278дка и по данни от Интегрираната система за
администриране и контрол (ИСАК) - 1790114,6 дка от заявени такива за подпомагане по
директните плащания за 2019г

Община
1

Брой
Землища

Площ за земеделските земи
Заявен площи
в
Площ на
ОбработИСАК
Земеделските
ваеми
земи(дка)
земи(дка)
(дка)

2

3

4

Димитровград

27

399701

350564

279741,2

6

Ивайловград

50

278 309

129 790

75811,5

Любимец

10

182338

159179

108483,1

Маджарово

19

68 019

38 623

30152,9

Минерални бани

11

169110

53792

52813,8

Свиленград

24

444 037

329 302

258775,3

Симеоновград

9

139015

75763

47568,6

Стамболово

24

181 367

140 634

40656,1

Тополовград

21

410645

327050

161367,6

Харманли

24

401139

326887

281629,5

Хасково
Общо

36
255

450 514
3124194

346 694
2278278

453115
1790114,6

3. Основни видове отглеждани култури-площи.
3.1.Есенници: Площите, засети с есенници са по-малко спрямо миналогодишните.
Площи – дка
Есенници

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Пшеница

448499

474730

424634

518727

463459

Ечемик

63022

54160

53456

77357

54533

Рапица

59500

47260

45070

88248

49127

Средни добиви кг/дка
Есенници

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Пшеница

312

370

458

353

413

Ечемик

304

345

444

302

400

Рапица

193

228

174

223

279

Добивите от есенните култури са значително по-високи спрямо миналогодишните.
Тази година са регистрирани пропаднали площи с пшеница – около 9890 дка, ечемик –
около 391 дка и маслодайна рапица – 1263 дка. При ръжта щети няма.
3.2. Пролетници: През стопанската 2018/2019 г. засетите площи с маслодаен
слънчоглед надвишават миналогодишните. Увеличение на засетите площи се наблюдава и при
другите пролетни култури с изключение на дините и тютюна.

Площи в дка
Пролетници

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Царевица за зърно
зърно

19300

13950

20150

11465

17100

Слънчоглед
маслодаен

397050

330890

369350

354052

429517

Пипер

3438

1000

3080

1689

3235

Домати

1835

920

2280

2338

3773

Дини

7660

7100

8250

8800

7754

Тютюнориенталски

20760

17012

6774

11210

7390

Тази година са регистрирани пропаднали площи с царевица – около 737дка, слънчоглед –
около 10597дка, и пипер – около 61дка.
3.3. Трайни насаждения:
Площи с плододаващи трайни насаждения в дка:

Трайни насаждения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Ябълки

1436

1499

1529

1437

1385

Праскови

822

293

344

674

401

Сливи

1741

967

1125

1498

2921

Череши

1738

1291

1371

1598

1757

Лозя винени

79008

76023

77007

73816

75562

Лозя десертни

10392

10502

10519

8031

8012

При неблагоприяти климатични условия градушка има на100% пропаднали десертни лозя –
27,20дка и от измръзване 203,70дка кайсии.

ІІ.Животновъдство:
1. Брой регистрирани животни по Наредба№3 от 29.01.1999г. за 2017 г., 2018 г. и
2019 г.

№ по ред

Видове животни

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

Говеда и биволи – общо*

41036

40867

42625

2

в т.ч. крави – млечни*

16434

14533

13348

3

в т.ч. биволици*

820

1091

1177

4

Овце – общо

81425

77329

74322

5

в т.ч. овце – млечни*

72975

68990

65036

6

Кози – общо

17190

17108

17233

7

в т.ч. кози – майки*

16354

16317

16141

8

Свине – общо

7532

16112

54397

9

в т.ч. свине – майки*

5750

10151

13164

10

Птици – общо

543132

416146

391148

11

в т.ч. кокошки - носачки

101377

103146

84714

12

в т.ч. бройлери

186283

41537

41139

13

Пчелни семейства

22515

23076

23864

Броят на регистрираните селскостопанските животни през 2019 г. спрямо 2018 г. като
цяло е намалял.
Продължава положителна тенденция на увеличаване броя на регистрираните като
земеделски стопани пчелари, като техният брой от 23076 през 2018 година е нараснал до
23864 за 2019 г. Министерството на земеделието, храните и горите, чрез ДФ «Земеделие»
ежегодно подпомага сектора, чрез включването му в различни европейски и национални
схеми.
ІІІ Данни от Регистра на земеделските стопани
Регистърът на земеделските стопани служи за набиране на информация за земеделските
стопани и за дейността им с цел:
1. контрол върху ползването на земеделските земи;
2. събиране на информация за отглежданите през съответната стопанска година култури и
заетите с тях площи, както и за отглежданите животни;
3. подпомагане на земеделските стопани и развитието на селските райони;
4. прилагане на схемите за директните плащания.

1. Регистрация и пререгистрация на ЗС, съгласно изискванията на Наредба №3 от
29.01.1999г. Сравнителни данни за стопанските: 2014/2015 г., 2015/2016 г., 2016/2017 г.,
2017/2018 г. и 2018/2019 г.
През наблюдаваните години броят на земеделските стопани се променя както следва:

Стопанска
Година

Брой
регистрирани
земеделски
стопани

Използвана
земеделска площ
(ха)

Физически лица
бр.

Юридически
лица
бр.

2014/2015

6 465

136 565

6 057

408

2015/2016

6 453

156 888

6 026

427

2016/2017

6 324

164 449

5 903

421

2017/2018

6 128

172 794

5 706

421

5914

186218

5477

437

2018/2019

Регистрирани земеделски стопани по години
6500
6400
6300
6200
6100
6000

Брой
регистрирани
земеделски …

5900
5800
5700
5600
Стоп.
Стоп.
Стоп.
Стоп.
Стоп.
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

2. Регистрирани земеделски стопани, в зависимост от размера на обработваните площи.

Стопанска
Година

2014/2015

Брой
Брой
Брой
Брой
регистрира регистриран регистриран
регистрирани Брой регистрирани
ни ЗС с
и ЗС
С с обща и ЗС с обща
ЗС с обща площ ЗС
С с обща площ от
обща площ
площ от
площ от
от табл. 1 от
табл. 1 над 50 ха.
от табл. 1 табл. 1 от табл. 1 от 1
10 до 50 ха.
с под 0,1 ха. 0,1 до 1 ха.
до 10 ха.
416

228

1 010

2 204

672

228

904

2 056

810

246

726

2 006

920

577

2017/2018

249

656

1 889

1 040

612

2018/2019

243

512

1797

1 193

662

2015/2016
2016/2017

514

Б. ДЕЙНОСТ, СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И ЧИСЛЕНОСТ НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ
I.

Структура

Областната дирекция "Земеделие" е специализирана териториална администрация към
министъра на земеделието, храните и горите.
Областна дирекция "Земеделие" подпомага министъра на земеделието и храните и
горите при провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и
при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП на ЕС) на
територията на областта.
Според характера на дейността, която извършва, административните звена в областната
дирекция "Земеделие" са обособени в обща и специализирана администрация.
Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правна,
финансово-стопанска дейност и човешки ресурси".
Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Аграрно
развитие".
В състава на Главна дирекция "Аграрно развитие" се включват общинските служби по
земеделие на територията на областта като териториални звена.
Административното ръководство на областната дирекция се осъществява от главен
секретар.
II.

Численост

Числеността на отделните административни звена е определена с длъжностно
разписание при спазване на разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за
държавния служител и подзаконовите актове по прилагането им.
Директор ОД”Земеделие”-1
Главен секретар ОДЗ- 1
Главен Директор ГД-АР- 1
Директор Дирекция АПФСДЧР- 1
Гл. счетоводител – 1
Ст. счетоводител - 1
Началник ОС”Земеделие”- 8
Главни експерти- 12
Старши експерти- 5
Гл. юрисконсулт - 1
Младши експерти - 26
Главни специалисти- 11
Гл. инспектор – 1
инспектор – 1
специалисти- 1

III.

Дейности на ОД „Земеделие”
1. Регистрация в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), извършена в рамките на
Европейския съюз (ЕС), въведе многопластова структура на директните плащания в
Република България за периода 2015-2020 г.
Целта на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) с въвеждането на
схемите, изискванията и конкретните национални решения е да подпомогнат развитието на
сектор „Земеделие”, заетостта в сектора и спомогнат за решаването на дефинираните
проблеми като се отчитат научените уроци от прилагането на директните плащания от
предходния програмен период 2007 – 2014 година.
Брой регистрирани в ИСАК, земеделски стопани и ползвани от тях земеделски площи
за кандидатстване по схеми и мерки, свързани с плащане на площ, както и по други схеми и
мерки по ОСП на ЕС, кампания Деректни плащания – 2019година.

Община
Димитровград
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Хасково
Общо:

2018г.
бр.
516
999
356
272
768
1165
113
1212
634
1333
2431
9799

2019г.
бр.
493
965
347
259
769
1144
106
1194
615
1285
2367
9544

%
95.54%
96.60%
97.47%
95.22%
100.13%
98.20%
93.81%
98.51%
97.00%
96.40%
97.37%
97.40%

Общо
заявена
площ в ха
2018г.
27974.12
7581.15
8865.66
2805.39
4410.42
25919.09
4672.09
3887.08
15250.14
28053.00
44583.55
173 793.24

Общо
заявена
площ в ха
2019г.
27974.12
7581.15
10848.31
3015.29
5281.38
25877.53
4756.86
4065.61
16136.76
28162.95
45311.5
179011.46

В горепосоченият брой заявления на кандидатете за подпомагане за кампания Деректни
плащания 2019год. е без бенефициентите, заявили площи на територията на област Хасково,
но приключили заявленията си за подпомагане по адресна регистрация в друга област.
По отношение на брой бенефициенти кандидатствали за подпомагане по схемите и
мерките за подпомагане предвидени в Общата селскостопанска политика в сравнение с 2018г.
се наблюдава намаление на броя им, но повишаване на заявента площ с 5 218,22ха.
2. Агростатистика
Дейности на Агростатистика през 2019 г.
1. Проведено наблюдение дейността на преработвателите на плодове и зеленчуци за
2018 г. – 6 бр.
2. Текущо месечно отчитане дейността на млекопреработвателните предприятия и
производство на млечни продукти.

3. Текущо месечно отчитане дейността на кланиците и производство на червени
меса.
4. Текущо месечно отчитане на люпилните в България .
5. Събиране, отчитане и въвеждане данните в ИЗСС от системата за земеделска
счетоводна информация -2018 г. – 134 бр. формуляра.
6. Проведено наблюдение - прогноза добиви от пшеница и ечемик за 2019г. – 10
сегмента.
7. Проведени и въведени в информационната система ИСАС продуктови анкети:
- Добиви от земеделски култури-реколта 2018 г. – 445 бр.
- Производство на зеленчуци през 2018 г. – 292 бр.
- Производство на плодове през 2018 г. – 252 бр
- Брой на селскостопанските животни към 01.11.2018 г. – 804 бр.
- Производство на грозде и вино през 2018 г. – 250 бр.
- Пчеларството в България 2018 г. – 102 бр.
- Проведено наблюдение „Птицевъдството в България през 2018г.” – 103 бр.
- Изследване на употребата на продукти за растителна защита – 79 бр.
8. Проведено
годишно
статистическо
наблюдение
за
дейността
на
млекопреработвателните предприятия в България през 2018 г.
9. Проведено годишно статистическо наблюдение за дейността на кланиците за
червени меса през 2018 г.
10.
Организация, подготовка и провеждане на наблюдение използване и заетост на
територията на страната през 2019 г. (БАНСИК) – наблюдавани сегменти 155 бр.
11. Подготовка и организация за провеждане на продуктови анкети 2019 г.:
- Добиви от земеделски култури-реколта 2019 г. – 524 бр.
- Производство на зеленчуци през 2019 г. – 232 бр.
- Производство на плодове през 2019 г. – 195 бр
- Брой на селскостопанските животни към 01.11.2019 г. – 715 бр.
- Производство на грозде и вино през 2019 г. – 204 бр.
- Пчеларството в България 2019 г. – 89 бр.
12. Проведено пробно пребряване на земеделските стопанства в Българя през 2019 г. –
105бр.
Съгласно Закона за преброяване на земеделските стопанства, пробното преброяване се
проведе в периода 1 септември - 11 октомври 2019 г. От 1 септември до 10 септември 2019 г.
данните се въвеждаха онлайн самостоятелно от земеделските стопани, а от 11 септември до 11
октомври 2019 г. за останалите стопанства статистическата информация бе събрана чрез
интервю, проведено от анкетьори и експерти по Агростатистика. Населените места, в които се
проведе пробното преброяване са гр. Хасково – централна градска част и изчерпателно в с.
Овчарово, общ. Харманли.
От проведеното онлайн пробно преброяване в област Хасково едва 4.76% успешно
приключиха попълването на данните за своята земеделска дейност. От малкия брой на
попълнените онлайн анкетни карти става ясно, че при тези условия на организацията,
провеждането и онлайн въвеждането на индивидуалните данни ще бъде трудно приложимо.
Анкетирането на всички земеделски стопанства приключи успешно и не бяха
регистрирани откази. На всички стопанства, определени окончателно за интервю бяха
изпратени уведомителни писма. Събираха се данни за използваната земя, отглежданите
култури и животни, ползваната земеделска техника, работната ръка и други.
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3. Управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ)
Състояние и управление на ДПФ в област Хасково до 30.12. 2019 год.
Наличният Държавен поземлен фонд в област Хасково е 142 127.264 дка , от
които свободни с начин на трайно ползване –ниви са 7 519,217 дка, 382,794дка – трайни
насаждения, 395,530дка –ливади и с начин на трайно ползване пасища,мери и пасища с
храсти – 34 159,730дка. Имотите с нтп-други в областта са 59 880,363дка.
Предоставени земеделски земи от ДПФ с договори под наем и аренда за
отглеждане на едногодишни полски култури – 20 377,392 дка, за създаване на трайни
насаждения – 1 362,721дка, и пасища, мери и ливади – 12 358,525дка. Предоставените
земи от ДПФ със заповеди по реда на чл.24,ал.2 и 24б от ЗСПЗЗ са 5 690.685дка.
В изпълнение на чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ общинските служби по земеделие
извършват два пъти годишно проверка на състоянието и ползването на земите от ДПФ. От
направените проверки към 31.05.2019 г. и към 25.11.2019г. е установено неправомерно
ползване от неизвестни ползватели.
Относно сключените договори за ползване на земеделски земи от ДПФ под наем
и/или аренда се следи регулярно изпълнението на задълженията по договорите. На
нередовни платци са изпратени покани за доброволно плащане.
На основание §15 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 37м от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, комисия
назначена със Заповед № РД-10-16/07.02.2019 г. на Директора на ОД ”Земеделие”
гр.Хасково извърши проверка на сключени договори за пасища и мери. Всички
ползватели по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ отговаряха на условията. Не бяха констатирани
нарушения.

В Областна дирекция "Земеделие" Хасково са постъпили 7 броя заявления по реда
на чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ от правоимащи лица с регистрирани животновъдни обекти и
протоколите по ал. 6 и/или ал. 7 от чл.37и по ЗСПЗЗ за допълнително разпределение на
имоти от държавния поземлен фонд . След разглеждане на предоставените служебно
заявления, комисията разпредели площ в размер на 2 016,210 дка. допълнително,
необходими за кандидатите. Протоколът бе публикуван на интернет страницата на
Областна дирекция "Земеделие" Хасково в законоустановения срок. Сключените договори
са за 1881,363дка.
За периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г. по реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ са сключени
осем броя договори с обща площ на имотите 30,940 дка, на обща стойност 80202,00 лв. и
по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ - един имот с площ 1,042 дка на стойност 25100лв.
4. Работа на комисията по чл. 17,ал.1, т.1 от ЗОЗЗ
Справка
за решения на Комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към ОД "З" ХАСКОВО
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От данните в таблицата е видно, че интереса на собственици и/или инвеститори за
промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди във връзка с
реализиране на инвестиционни проекти има трайна стабилност независимо от изменението и
допълнението на Закона за опазване на земеделските земи /ЗООЗ/ /Обн. ДВ, бр. 39 от 20 май
2011г./, с което се ограничи правото на комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 на ЗОЗЗ за разрешаване
промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, за земеделска земя с
площ над 50 дка, от първа до четвърта включетелно и поливни, както и разпоредбата на чл.
17а, ал. (2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г.) съгласно която не се изисква утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи за

изграждането на линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са
разположени на повърхността на терена и необходимата площ на всяко едно от прилежащите
към тях съоръжения, разположени на терена, е до 15 кв. м, а за линейните обекти за пренос на
електроенергия с ниво на напрежение 110 kV и по-високо - необходимата площ на всеки
елемент от линейния обект е до 100 кв. м, довели до намаляване броя на преписките,
разглеждани в ОДЗ - Хасково от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 на ЗОЗЗ сравнение с периода
преди измененията.
През 2019г. от предоставената възможност на § 30 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния
материал (обн. - ДВ, бр. 17 от 2018г., в сила от 23.02.2018г.), с която се изменя и допълва
ЗОЗЗ като в случаите по § 27, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗОЗЗ (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм.,
бр. 22 и 91 от 2012 г.) заинтересованото лице може да поиска потвърждаване на решението за
промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, са се възползвали
заинтересовани лица за седем броя решения и са заплатени общо 32361,20 лв.
5. Хидромелиорации
През първото полугодие на 2019г. ОД"З" Хасково участва в изпълнението на
следните дейности:
ОД "Земеделие" Хасково подпомагаше дейността на дирекция "Инвестиции и
управление на собствеността" в МЗХГ при осъществяване на функциите й на територията
на областта за качествено и законосъобразно изпълнение на строежите, недопускане аварии и
ефективно използване на водите за напояване. Взето бе участие в изпълнението на дейности
съгласно Методическите указания, разпоредени от Министъра на МЗХГ, както следва:
5.1. Поддържка и водене на отчет технически регистър на обектите за предпазване от
вредното въздействие на водите (ОПВВВ) - публична държавна собственост, които общо в
областта са: 120,010 км - Корекции на реки и 85,500 км - Предпазни диги. Проверявана бе
техническа документация и бе извършван инвеститорски контрол при изпълнение и отчитане
на обектите от инвестиционната програма на МЗХГ:
 Изпълнявани са дейности по разглеждане, приемане и одобряване на проектни
разработки на приоритетни обекти от хидромелиоративната инфраструктура с предложение
за включване в поименните списъци на инвестиционната програма на министерството за
проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция. Съгласувани са предложените на
21.02.2019 г. и 23.05. 2019 г. списъци с ОПВВВ и техническа документация за тях.
Предложени за ремонтни работи от “Напоителни системи” ЕАД клон Хасково бяха 14 обекта
за 1 563 585 лв., а за проектиране също 14 обекта за 303 634 лв. През м. юни бяха съгласувани
два нови обекта, извън предложените през I-во шестмесечие от “Напоителни системи” ЕАД
клон Хасково, на обща стойност 74 041 лв. без ДДС.
 Извършвани са огледи на критичните ОПВВВ и бе упражняван бе инвеститорски
контрол при изпълнение и отчитане изпълнението на обектите по ОПВВВ, проконтролирано
бе качеството и количеството на извършената работа. Проверявана бе цялостната работата на
“Напоителни системи” ЕАД във връзка с изпълнение на задълженията на дружеството по
Договор №50-23/05.04.2019 г. с МЗХГ и приетата Методика с ПМС № 364 от 06.11.2014 г.
Ежемесечно са подписвани отчетните форми - справки и всички останали документи (актове,
протоколи, количествени и количествено-стойностни сметки и др.), представяни от
“Напоителни системи” ЕАД, клон Хасково. Обема на извършените разходи от “Напоителни
системи” ЕАД за второто шестмесечие е 747 343 лв. с ДДС, а за годината – 1 193 694 лв. без

ДДС. Окончателното приемане на обектите става чрез приемателни комисии и подписване на
акт по обр. 19. През шестмесечието общо са завършени 12 обекта на стойност 732 905 лв. без
ДДС, а за годината съответно 16 обекта на обща стойност 941 495 лв. без ДДС. Актовете за
последните два обекта на стойност 228 157 лв. бяха подписани през м. 01.2020 г.
 Направени са два двустранни констативни протокола за язовир Тракиец - на
04.09.2019 г. за обследване общото техническо състояние и на 22.11.2019 г. за проблеми с
хидроизолацията и общото състояние на водната кула за напояване. Протоколите са
представени от “Напоителни системи” ЕАД в МЗХГ.
5.2. Контролиране са дейностите по напояване на земеделските земи, вкл. надзора върху
пет сдружения за напояване на територията на област Хасково съгласно Закона за
сдруженията за напояване.
 Поддържа се регистър на сдруженията за напояване по ЗСН - актуални телефони,
стопанисвани язовири, документи за собственост и предаване хидромелиоративната
собственост на сдруженията. Извършена бе годишна проверка за дейността на сдруженията
за напояване в област Хасково относно спазване разпоредбите на Закона за сдруженията за
напояване, Закона за водите и раздел III от Методическите указания - приложение към
Заповед № РД 09-811/18.10.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите.
Проверени са отчетните документи и актуалния статут на сдружения за напояване, аварийните
планове, а протоколите са изпратени с писмо РД-907-9/29.03.2019 г. в МЗХГ. Проверени са
през м. май актуализираните списъци и регистрираните за напояване земи – напоителни
полета. Последна информация за регистъра бе изпратена на МЗХГ в началото на 2020 г.
 Поддържа се технически регистър на язовирите и хидромелиоративните
съоръжения, предадени на сдруженията за напояване, с технически характеристики и всички
идентификационни параметри. Осъществява се технически контрол и се оказва съдействие на
сдруженията за спазване изискванията по безопасна експлоатация, техническа поддръжка и
експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях съгласно Наредба № 13 /29.01.2004
г. Управителните органи на сдруженията за напояване са уведомявани относно вземане на
мерки по подсигуряване безопасността на язовирите при предстоящи усложнения в
метеорологичната обстановка. Изпратени са писма във връзка със зимната подготовка, както
и във връзка с пролетното пълноводие на 26.02.19г. и на 24.10.2019 г. за мерките по
безопасност на язовирите през есенно-зимния сезон и необходимостта за сключване на
договор с Оператор за поддръжка на язовирната стена. Общо от три сдружения е получена
официално обратна информация, а от останалоте 2 бр. – по телефона, за сключен договор с
Оператор.
 Изпратена бе информация до МЗХГ с писмо РД-12-02-127-2 от 16.05.2019 г. за
прогнозни имоти с реално напояване през 2019 г.
5.3. Изготвяне на становища,отчети, доклади, докладни записки, справки, анализи,
информации във връзка с писма от МЗХГ, граждани, държавни, областни и общински
инстанции. Участие в Междуведомствени и Вътрешни комисии.
 На Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” гр. Пловдив са издадени
становища със съгласуване на преписките за санитарно-охранителни зони (СОЗ) за обекти
експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Хасково, както следва:
 „Узунджово II”, гр. Хасково – изпратени писма на 14.01.19г. и 27.02.19г.;
 „Терс дере” и ПС „Извора”, гр. Хасково – изпратено писмо на 25.02.19г.;
 ПС Източна зона, гр. Хасково – изпратено писмо на 26.07. 2019 г.;
 СОЗ в землището на гр. Ивайловград – изпратено писмо на 27.07.2019 г.
 Направена бе подготовка, съгласуване на документи и предстои издаване на АПДС
(актове за публична държавна собственост) на 7 обекта и съоръжения от

хидромелиоративната инфраструктура, заведени по сметка 2202 и 201 в МЗХГ. Съответно три
имота от обект «Междусистемна газова връзка Гърция – България …» и четири имота,
свързани с възстановяването и реконструкцията на ОПС „Капитан Андреево – 1”.
 По искане на МЗХГ бе изяснена собствеността на поземлен имот –
хидромелиоративно съоръжение за питейна вода в с. Меден бук, общ. Ивайловград. Писмото
бе изпратено на 12.11.2019 г.
 По искане на МЗХГ бе направено проучване и подадена информация на 14.11.2019 г.
за вида на съоръженията, основанието за ползване и вида собственост на 11 недвижими имота,
част от напоителен канал М-1 от НС „Тракиец” в община Хасково, поддържани от
„Напоителни системи” ЕАД, клон Хасково.
 Приети с Междуведомствена комисия на 15.11.2019 г. са санитарно-охранителни
зони (СОЗ) на два обекта в община Хасково - „Узунджово II” – 6 бр. тръбни кладенци (ТК) и
ПС Източна зона, гр. Хасково – 15 бр. ТК.
 Взето бе участие в междуведомствени комисии към Община Хасково за планов сеч
на дървета на 12.04.2019 г., 11.06.2019 г., 30.07.2019 г. и 28.11.2019 г.
 Отговорено е на запитване от Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” гр.
Пловдив относно ползването на торове на 13.09.2019 г.
 Даден бе отговор на жалба РД-12-05-36/07.06.19 г. относно отговорните инстанции
при поддържане на хигиена при отглеждане на селскостопански животни.
 Взето бе участие през м. август и септември в комисии по сключване на
споразумения и служебно разпределение на масиви в общините Стамболово, Мин. бани и
Тополовград.
6. „Мониторинг на пазара на зърно"
При провеждането на националната политика по прилагане на Общата селскостопанска
политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на пазарните мерки и на организациите на
производители, през 2019 г. ОД "Земеделие" Хасково участва в изпълнението на следните
дейности от мониторинга на зърно:
6.1. Обекти за съхранение на зърно ОСЗ.
6.1.1. Регистър с базата данни за местонахождението и капацитета на ОСЗ от
областта, както и за лицата, които ги стопанисват – поддържка и съхраняване.
В края на годината контролираните ОСЗ са 80 броя.
6.1.2. Приемане и проверка на декларации за:
 Новообявени ОСЗ (по чл. 58н на ЗПООПЗПЕС и Обр. 1 от Наредба № 23).
Общо за годината са проверени „на място” 28 бр. ОСЗ, с изготвяне на протокол по
Образец 1, при което е направена проверка на документите за собственост или за наемане,
на местонахождението - изготвени са скици на обектите и на капацитета - изготвени са
необходимите калкулации за капацитет на вместимостите;
 Месечните декларации от ОСЗ за местата на съхранение и наличното количество
зърно в тях (по чл. 58о, ал. 1 на ЗПООПЗПЕС и Обр. 2 от Наредба № 23).
Въз основа на подадените декларации, информацията е обобщавана в справка за
наличното зърно в областта по видове и ежемесечно е изпращана в указания срок на
специализираната структура в МЗХГ. Проверявано е дали всички от регистрираните ОСЗ са
подали декларации, а на неподалите в срок са отправяни напомняния по телефон и интернет,
при което съществено е увеличен делът на подаваните декларации.
6.1.3. Проверки на ОСЗ „на място”.
Общо за годината са извършени 32 бр. насрещни проверки с изготвяне на протокол по
Образец 3. Проверката е за идентичност на декларираните данни и ОСЗ и за наличното

количество зърно към момента на проверката. Изготвяните калкулации са по метод на
замерване и изчисление съгласно методика, одобрена от министъра на земеделието и храните.
6.2. Земеделските производители (ЗП).
6.2.1. Поддържан е регистър на ЗП, задължени да подават декларации на територията на
областта. Общо до 30.09.2019 г. бяха обхванати 325 бр. земеделските производители, а след
промените в Наредба № 23 от 29.11.2019 г. за обхвата на контролираните обработваеми площи
на регистрирани ЗП, при което вместо над 500 дка се обхващат всички с площи над 5 дка,
контролираните ЗП станаха 1821 броя с 1 081 490 дка регистрирани площи.
6.2.2. Приемане, проверка и справки по декларациите на ЗП (по чл. 58о, ал. 2 на
ЗПООПЗПЕС и Обр. 3 от Наредба № 23).
Въз основа на подадените декларации информацията е обобщавана в справките са
изпращана в указания срок на специализираната структура в МЗХГ. Подадени са общо три
справки - за количеството произведено и налично зърно в края на 2018 г.; към 30 септември за произведени и налични обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале
и рапица; към 30 ноември – само за произведено количество от всички култури.
6.2.3. Проверки на ЗП „на място”.
Общо за годината са извършени 19 бр. насрещни проверки с изготвяне на протокол по
Образец 4. Поставен бе акцент за проверка към неподаващите декларации. Проверката е за
идентичност на декларираните данни и за наличното количество зърно към момента на
проверката. Проверявани са: площите, на които се отглеждат зърнени култури и са
съпоставени с данните за заявени и регистрирани площи; документите, които отразяват
произведени, съхранявани и/или реализирани на пазара количества зърно; местата за
съхранение на произведено зърно и количеството зърно, което се намира в тях, по видове.
Количеството на всеки вид зърно са изчислява по обемен метод, съгласно методика.
6.3. Предприятия за преработка на зърно (ППЗ).
6.3.1. Поддържан е регистър на ППЗ, задължени да подават декларации на територията
на областта. В края на годината контролираните ППЗ са 14 броя.
6.3.2. Приемане, проверка и справки по декларациите от ППЗ.
Въз основа на подадените декларации, информацията е обобщавана в справка за
наличното зърно в областта по видове и е изпращана на всяко тримесечие в указания срок на
специализираната структура в МЗХГ.
6.4. Изготвяне на констативни протоколи (КП) в случаите, когато ползвателят на
обекта или складовете за съхранение на зърно не изпълнява задълженията си и са
констатирани едно или повече нарушения. Общо за годината са направени 1 бр. КП на фирма
като Земеделски производител и като притежател на Обект за съхранение на зърно и 1 бр. КП
на фирма като Земеделски производител.
6.5. Извършена бе системна разяснителна работа с акцент в промените на нормативната
база - Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) и Наредба № 23. Разяснения бяха давани по телефона, на
място, с електронни носители по електронната поща, на електронния сайт на Областна
дирекция „Земеделие” Хасково. Цялата актуална информация по контрола на зърното е
поставена и се поддържа на електронния сайт на Областна Дирекция „Земеделие” Хасково.
6.6. Изготвян бе отчет за изпълнението на графиците за проверки и общо за
дейността до 5-то число след края на всяко тримесечие до специализираната структура в
МЗХГ.
6.7. Представително окачествяване на реколтата от зърнени култури през 2019 г. в
област Хасково, съгласно чл. 58р от ЗПООПЗПЕ и Глава пета на Наредба № 23.
Събирането и изпращането на средни проби за окачествяване бе извършено съгласно
одобрен график. Обхванати са над 40% от засетите площи при изискуем минимум от 35%, при
което бяха изпратени за окачествяване следните средни проби:







От ечемик – 28 бр.;
От мека пшеница – 78 бр.;
От твърда пшеница – 6 бр.;
От слънчоглед - 53 бр.;
От царевица - 8 бр.
7. Направление "Сигурност" към Дирекция "Сигурност"

 Ежемесечно на 25-то число бе подавана в МЗХГ месечна информация за пожарната
безопасност, природните бедствия (градушки, наводнения и др.) и аварии.
 Представена бе обобщена годишна информация за бедствията и авариите,
предизвиканите от тях поражения в аграрния отрасъл, както и готовността за преодоляване на
последствията - писмо РД-173-1/12.02.19 г.
 Контролиране охраната на комплексния и значим язовир „Тракиец” - публична
държавна собственост.
Упражняван бе контрол на охранителната фирма за язовир „Тракиец”. Ежемесечно са
подписвани констативни протоколи за изпълнението на задълженията. Извършвани са
проверки на място. Плучавана е информация за направени проверки и от други контролни
органи, както и е съдействано за решаване на текущи въпроси.
 Уведомяване на Управителните органи на сдруженията за напояване относно
вземане на мерки по подсигуряване безопасността на язовирите при предстоящи усложнения в
метеорологичната обстановка. Изпратени са писма във връзка със зимната подготовка, както
и във връзка с пролетното пълноводие на 26.02.19г. и на 24.10.2019 г. за мерките по
безопасност на язовирите през есенно-зимния сезон и необходимостта за сключване на
договор с Оператор за поддръжка на язовирната стена. Всички язовири имат акуални
аварийни планове.
 Във връзка със заболяването Африканска чума по свинете, усложнената
епизоотична обстановка в страната и писма на МЗХГ – Дирекция „Животновъдство” № РД-1201-149 от 07.08.2019 г. и № РД-12-01-175 от 30.08.2019 г., бе извършена разяснителна работа
за мерките за биологична безопасност, които следва да се прилагат в местата с огнища на
заразяване или със съмнение за това, както и в зоните за наблюдение около огнището.
Уведомени бяха голяма част от предприятията за производство на фуражи, производителите
на зърнени култури и операторите съхраняващи зърно (зърносъхранители) в периода 0512.09.2019 г. Информацията бе публикувана и на интернет - сайта на ОД „Земеделие”
Хасково.
 Издадена бе Заповед на Директора РД-04-10 / 30.05.2019 г. за настъпване на
пожароопасен сезон и бяха уведомени общините, „ПБЗН” – Хасково и МЗХГ (РД-12-01-8-1/
03.06.2019).
 Взето бе участие в мероприятията по координация работата на щаба по
безопасността при ОД „Земеделие” с Областната администрация и други отговорни
структури на 26.02. и 18.07.2019 г.
 През м. август и м. октомври са получени и се съхраняват повиквателните заповеди
за техниката, получила мобилизационно назначение – общо 14 автомобила.
 Изпратено бе писмо през м. септември до Военно окръжие - Хасково със Заявка поименен списък за безусловно и условно отсрочване на запасни, назначени на работа и
Подробна заявка за безусловно и условно отсрочване на техника-запас.

 Изпратено бе писмо през м. септември до Община Хасково с Обобщена заявка за
безусловно и условно отсрочване на запасни, назначени на работа и Обобщена заявка за
безусловно и условно отсрочване на техника-запас.
 Предоставени са изисканите документи на 26.09.2019 г. във Военно окръжие –Хасково
и бе подписан Протокол за извършения преглед на готовността за използване на
техниката – запас, водеща се на отчет: Списък на числящата се техника към 20.09.2019 г.,
Актуални документи за мобилизационна готовност, служебни бележки от КАТ за бракувана
техника, копие на регистрационни талони, повиквателни заповеди за техниката, получила
мобилизационно назначение, Схема на организацията и Списък на личния състав за
ръководство при мобилизация, Списък на водачите на техника, Списък за оповестяванена на
личния състав за ръководство при мобилизация, Функционални задължения на ръководството,
Справка с телефони на личния състав за ръководство.
8. Регистрация и контрол на земеделската и горска техника
ОД “Земеделие” Хасково извършва дейност по регистрация, промяна, прекратяване,
както и отчисляване на земеделската, горската техника, включително превозните средства и
машините за земни работи, наричани по-нататък "техниката", на територията на областта.
Организира и извършва годишни, сезонни и тематични прегледи на регистрираната техника,
за недопускане в работа на технически неизправна такава, с цел опазване здравето и живота на
работищете с нея и опазване на земеделската продукция от замърсяване. Следи се и за
правоспособността на водачите работещи с нея, което гарантира безопасните условия на труд
и движение с техниката.
При работата си служителите на ОД “Земеделие” Хасково се ръководят и стриктно
спазват закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и машини за земни
работи.
През 2019г. има извършени следните дейности, както следва по групи:
Извършени годишни технически прегледи на регистрираните в региона техника:
Група А - колесни и верижни трактори, самоходни шасита, тракторни ремаркета, горска
техника и друга самоходна техника – 4240 бр.
Група Б – Зърнокомбайни , самоходни силажокомбайни и други самоходни машини –
304 бр.
Група В – машини за сеидба и садене, фуражопребираща и фуражопреработващи,
машини за торене и растителна защита ,почвообработващи, зърно и семепочистващи,машини
за поливане и горска техника, сушилни и други – 1014 бр.
Броят на извършените регистрации на земеделска и горска техника за 2019г от ОД
“Земеделие” Хасково по групи е както следва: група А – 476 бр., група Б - 28 броя и група В365 броя.
Изадени са 175 броя свидетелства за правоспособност за управление на ЗГТ. Общия
брой на издадените свидетелства за пегистрация са 850бр. Проверени мащини при работа и
транспорт – 279броя. Проверени машини за наличие на сертификат за одобрение на типа и
съответствието – 22броя
9. Административно обслужване
Хартата на клиета за предоставените на административни услуги, регистрационни
режими и упражняване на нопмативно установени права е изнесена по таблата на всяка звено
в структурата ни. На електронната страница на ОДЗ – Хасково, в рубрика „Административно
обслужване“ са публикувани нормативните документи, регламентиращи реда и сроковете за

предоставяне на административни услуги, регистрационни режими и упражняване на
нопмативно установени права.
При админстративното обслужване на потребителите на кадастрална информация за
земеделски и горски територии с одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри, със
заповед на изпълнителният директор на Агенция по геодеция, картография и кадастър
служители от общински служби по земеделие са оправомощени, да приемат и обарботват и
предоставят официарни документи за неурбанизцираната територия на административна
област Хаосково.

СПРАВКА
за извършени дейности/административни услуги от ОДЗ и ОСЗ
в периода – от 01 януари до 30 декември 2019г.
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10. Специализирани теренни проверки
През месец август в изпълнение на заповед № РД 09-726/25.07.2019г. на Министъра на
земеделието, храните и горите, служитли на ОД”З” съвместно с експерт от дирекция „ТИ“ при
ДФЗ участваха в извършване на теренни проверки на място на земеделски парцели, заявени за
подпомагане по различните схеми за обвързано подпомагане за зеленчуци, като бяха
проверени 158 парцела в 20 землища на територията на областа. За резултатите от проверките
са изготвени доклади, като възоснова на тях е изготвен единен доклад и изпратен в МЗХГ.
През изминалата година съгласно заповедта № РД 09-790/06.08.2019г. на Министъра на
земеделието, храните и горите са извършени специализирани теренни проверки на1425
физически блокове на територията на област Хасково. В периода август-октомври беше
създадена необходимата организация извършване на специализираните теренни проверки на
територията на областта. Констатациите от извършените проверки са попълнени в протоколи
и заедно с направените измервания, снимки и сканирани работни карти са въведени в
Централния регистър на теренните проверки.
11. Финанси
Приходите към 31.12.2019 г. са на стойност 1 011 586 лв. от които:
16 265 лв. Приходи от такси за административни услуги и дейности;

902 204 лв. Приходи от наеми на ДПФ и пасища;
7 139 лв. Приходи от нак. лихви , проср. задълж. за ползване на земи от ДПФ;
85 978 лв. Приходи от такси, събирани по закона за регистрация и контрол на
земеделската и горска техника.
За 1209 броя подадени заявление по реда на чл.37в, ал.3, т.2 и чл.37ж, ал.5 от ЗЗСПЗЗ с
дължима суми в размер 1750168,42лв. са изплаттини 174 996,12лева.
СПРАВКА
за постъпилите приходи съгласно Тарифата за таксите,
събирани от органите по поземлена собственост
към 31.12.2019г.
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1 883

1 649

3 532

11
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0
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ОБЩО:

В. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
„ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2019 Г.
След извършен анализ на дейностите във връзка с изпълнение на целите на областната
дирекция за 2019г., като цяло се констатира изпълнение и постигане на очакваните резултати
в съответствие със заложените индикатори за целево състояние.
Голяма част от заложените цели, като изпълнение и резултати надвишават индикаторите
за текущо състояние, основно чрез дейности на Главна дирекция „Аграрно развитие“ като:

извършване на регистрация на заявления за подпомагане по схеми и мерки за директни
плащания, прилагане на схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността
на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, сключване
на споразумения реда на чл.37в и 37ж от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, дейности свързани с прилагане на Наредба №3/ 29.01.1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските стопани, управление на земеделските земи от
Държавния поземлен фонд, промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски
нужди, дейности свързани с прилагане на Закона за регистрация и контрол на земеделската и
горската техника, дейности свързани със Системата за земеделска счетоводна информация и
провеждането на статистически изследвания в областта на земеделието и взаимодействие с
териториалните звена на изпълнителната власт и второстепенните разпоредители на
Министерство на земеделието, храните и горите.
Дейностите на Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и
човешки ресурси“, като изпълнение и резултати също достигат индикаторите за целево
състояние по отношение на цели като: оптимизиране на административния капацитет и
подобряване на административното обслужване.
ОД „Земеделие“ Хасково като организация от публичния сектор докладва, че сме
постигнали определените цели за 2019година, което показва, че имаме отношение към
определената мисия и дефинираните реални и постижими стратегически и оперативни цели,
съобразени с разполагаемите ресурси, стратегическите и програмни документи на местно
ниво.
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