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Земеделските стопани могат да подават документи за пререгистрация и по
електронна поща
Земеделските стопани имат възможност да подават документи за регистрация или
пререгистрация по Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопaни и по
електронна поща. Целта е да не се налага да ходят до Общинските служби по земеделие (ОСЗ) . Мярката
е във връзка с въведените противоепидемични мерки и намаляването на струпване на хора в службите
по земеделие в страната. Стопаните, които нямат възможност да подадат документите си по електронна
поща, могат да посетят службите при спазване на всички мерки на здравните власти. В тези случаи в
ОСЗ се допуска само по един земеделски стопанин в сградата, а при липса на необходимост от лична
комуникация, документите се оставят в кутия, специално предназначена за това. Друга възможност за
подаване на документи за пререгистрация е чрез куриерски услуги и Български пощи.
Кампанията по пререгистрацията на земеделските стопани за 2019-2020 г. започна на 2 октомври
2019 г. В срок до 9 юни 2020 г. те трябва да представят актуална информация за дейността си чрез
анкетна карта с анкетни формуляри. Към настоящия момент за стопанската 2019/2020 г.,
регистрираните/пререгистрираните земеделски стопани са 55 570. Подадени са и голям брой документи,
които се обработват и предстои въвеждането им в системата. В сравнение с общо 88 162 регистрирани
земеделски стопани за миналата 2018/2019 стопанска година, към момента над 2/3 от очакваните
стопани вече са се регистрирали/пререгистрирали по съществуващия ред.
След обработка на документите, служителите на ОСЗ изпращат документите в ОДЗ за
извършване на пререгистрацията и се свързват със стопаните, за да ги информират, че данните им са
качени в регистъра и заверката за стопанската година е извършена. Документите може да се вземат и
след като отмине извънредното положение. На сайтовете на ОДЗ са качени телефони за контакти и
електронна поща.
Във връзка с минимизирането на хартиените носители на информация и ползването на служебно
налични данни, където има такива, още от миналата година е осигурена възможност за печат в съкратен
вариант на най-обемните данни от Анкетните формуляри (АФ) от файла на земеделските производители.
ОСЗ имат и възможност да предоставят и експортират служебно данните в таблица 1 (имотите с
правно основание), таблица 3 и 4 на АФ във файла на земеделския стопанин. Данните в таблица 3 и 4 се
отнасят за ЗС, които отглеждат животни с ушни марки. Така не се налага стопаните да попълват
документите на хартия.
При липса на промени в дейността на стопаните от предходната година, те могат да подадат
декларация за липса на промени в регистрацията, на база на която да бъде извършена заверка за
2019/2020 г.
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ЗА КОНТАКТИ С ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ - гр. Кюстендил, ул.“ Демокрация“ № 44, ет. 9 и ет. 10
ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ Е-ПОЩА
ДИРЕКТОР ДИМИТРИНА ХРИСТОВА 078/550273, 0882594330 odzgknl@abv.bg
ДИРЕКЦИЯ „А П Ф С Д Ч Р”
Директор Силвия Михайлова 078/550271, 0879069131 odzgknl@abv.bg
Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139 ddodzgknl@abv.bg
Главен счетоводител Снежанка Георгиева 078/550337, 0879069130 sgodzgknl@abv.bg
Юрисконсулт Даниела Апостолова 078/550272, 0882016716 daodzgknl@abv.bg
Старши експерт Антон Стоянов Накев 080895388327 anodzgknl@abv.bg
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”
Главен директор Марияна Шукерова 078/550273, 0879069125 odzgknl@abv.bg
Главен експерт Дора Гаврилова 078/550539, 0879069141 10Agrostatistica@mzh.government.bg
Главен експерт Евелина Нешева 078/550539, 0879069124 enodzgknl@abv.bg
Главен експерт Луиза Раденкова 078/550539, 0879069129 10Agrostatistica@mzh.government.bg
Старши експерт Анелия Стоянова 078/550539, 0879069132 asodzgknl@abv.bg
Главен инспектор Димитър Веселинов 078/550539, 0879069128 dvodzgknl@abv.bg
Главен специалист Венцислав Точев 078/550272, 0879069126 vtodzgknl@abv.bg
Старши инспектор Витка Видинова 078/550272 0899870402 vvodzgknl@abv.bg
Старши експерт Ален Асенов 078/550273, 0879069138 odzgknl@abv.bg
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ С ОФИС ТРЕКЛЯНО - гр. Кюстендил, ул.“Демокрация“ № 44, ет. 11
Началник Йордан Домозетов 078/550355, 0879069148 oszgknl@abv.bg
Служители 078/550356, 078/550357, 078/550358, 0879069147 oszgknl@abv.bg
офис Трекляно - с. Трекляно 0886845428, 0879069152 oszg_treklyano@abv.bg
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НЕВЕСТИНО - с. Невестино, ул. "Владимир Поптомов" №29
Началник Милена Стойкова 07915/2442, 0879069145 oszg_nev@abv.bg
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ДУПНИЦА С ОФИС САПАРЕВА БАНЯ - гр. Дупница, площад „Македония“ № 3, ет. 1
Началник Йорданка Кацарска 0701/44320, 0879069123 oszg_dupnica@abv.bg
Служители 0701/52364, 0879069149, 0879069144, 0879069123 oszg_dupnica@abv.bg
Oфис Сапарева баня - гр. Сапарева баня, ул. Германея № 1 0707/23444, 0879069135 oszgsb@abv.bg
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КОЧЕРИНОВО С ОФИСИ РИЛА И БОБОШЕВО гр. Кочериново, площад "3-ти март", ет. 3
Началник Стоян Миланов 0879069150, 07053/2062 osz_kocherinovo@abv.bg
офис Рила - гр. Рила, площад „Възраждане“ №1 07054/2055, 0879069136 osz_rila@abv.bg
офис Бобошево гр. Бобошево, ул. "Иван Кепов" №3 07046/2384, 0879069133 oszg_boboshevo@abv.bg
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - БОБОВ ДОЛ - гр. Бобов дол, площад "27-ми октомври" №2
Станислав Тенев 0879069134, 0702/62321 oszgbobovdol@abv.bg

