ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ,
СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ ЗЕМЕДЕЛИЕ “ ЛОВЕЧ И
ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРИ
АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РАБОТАТА С
ГРАЖДАНИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ
ОРГАНИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И НА ДРУГИ
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
1.Административнопроцесуален кодекс;
2. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
3. Закон за държавния служител;
4. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;
5. Закон за държавната собственост;
6. Закон за администрацията;
7. Закона за достъп до обществена информация;
8. Закон за защита на личните данни;
9. Закон за електронното управление;
10. Закон за електронната идентификация;
11. Закон за електронните съобщения;
12. Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
13. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);
14. Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд (ЗВСГЗГФ);
15. Закон за опазване на земеделските земи (3033);
16. Закон за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);
17. Закон за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ);
18. Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски
продукти на европейския съюз;

19. Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
20. Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия ;
21. Закон за фуражите;
22. Закон за храните;
23. Закон за горите;
24. Закон за арендата в земеделието;
25. Закон за ветеринарномедицинската дейност;
26. Закон за животновъдството;
27. Закон за пчеларството;
28. Закон за маслодайната роза;
29. Закон за устройството на територията;
30. Закон за кадастъра и имотния регистър;
31. Закон за сдруженията за напояване;
32. Закон за водите;
33. Закон за регистрация и контрол на земеделска и горска техника;
34. Закон за съхранение и търговия със зърно;
35. Закон за статистиката
36. Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“
37. Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи;
38. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ППЗСПЗЗ);
39. Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността
върху горите и земите от горския фонд (ППЗВСГЗГФ);
40. Правилник за прилагане на закона за държавната собственост;
41. Наредба за административното обслужване;
42. Наредба за административния регистър;

43. Наредба за обмена на документи в администрацията;
44. Наредба за общите изисквания към информационните системи,
регистрите и електронните административни услуги;
45. Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената
собственост;
46. Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (загл. изм. дв, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.);
47. Наредба №23 от 29 Декември 2015г. за условията и реда за мониторинг
на пазара на зърно;
48. Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските стопани (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2015 г., в сила от
28.04.2015 г., изм. и доп. дв. бр.19 от 28 февруари 2017г.;
49. Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на
схемите за директни плащания в сила от 27.02.2015 г., изм. и доп. дв. бр.19
от 28 февруари 2017г.;
50. Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10
"Агроекология и климат" от програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г. в сила от 27.02.2015 г., изм. и доп. дв. бр.19 от 28
февруари 2017г.;
51. Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11
"Биологично земеделие" от програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г. в сила от 27.02.2015 г., изм. и доп. дв. бр.19 от 28
февруари 2017г.;
52. Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 "плащания
по натура 2000 и рамковата директива за водите" от програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 - 2020 г., в сила от 27.02.2015 г., изм.
дв. бр.19 от 28 февруари 2017г.;
53. Наредба № 6 от 24.02.2015г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за
райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.;
54. Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от
2010 г., в сила от 19.02.2010 г., изм. и доп. дв. бр.19 от 28 февруари 2017г.;

55. Наредба №2 от 26 март 2018г. за критериите за допустимост на
земеделски площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ;
56. Наредба №16 от 19 юли 2012г. за организиране и провеждане на търгове
за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на
притежатели на поименни компенсационни бонове;
57. Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани;
58. Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и
пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на
растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности;
59. Наредба № 47 от 11.11.2003г. за регистрация на развъдно стопанство за
производство и предлагане на пазара на елитни племенни и пчелни майки и
отводки /рояци/ и реда за водене на регистър;
60. Наредба №7 от 20.03.2007г. за правилата за производство и търговия с
чистопороден и хибриден разплоден материал от зайци и реда за водене на
регистър;
61. Наредба № 22 от 14.05.2004г. за правилата за производство и търговия с
чистопороден и хибриден разплоден материал от птици и реда за водене на
регистър;
62. Наредба № 30 от 09.07.2004г. за правилата за производство и търговия с
чистопороден и хибриден разплоден материал от свине и реда за водене на
регистър;
63. Наредба № 15 от 08.05.2009г. за окачествяване и класификация на
кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP,
докладване на цените и проверка в кланиците;
64. Наредба № 4 от 3 февруари 2016 г. за реда за пускане на пазара на
употребяваната техника по закона за регистрация и контрол на земеделската
и горската техника, в сила от 09.02.2016 г.;
65. Наредба № 2 от 3 февруари 2016 г. за условията и реда за регистрация на
техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската
техника;
66. Наредба № 3 от 3 февруари 2016 г. за извършване на техническите
прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската
и горската техника;
67. Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г. за условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и

горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за
регистрация на учебни форми за тяхното обучение;
68. Наредба №5 от 3 февруари 2016 г. за периодичните проверки на
оборудването за прилагане на продукти за растителна защита;
69. Наредба за категоризиране на земеделските земи, при промяна на
тяхното предназначение;
70. Наредба №19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без
промяна на предназначението им;
71. Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи;
72. Наредба №105 от 22.08.2006г. за условията и реда за създаване,
поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за
администриране и контрол;
73. Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост;
74. Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението
на земеделските земи, приета с пмс № 112 от 31.05.2002 г., изм. дв. бр.95 от
4 ноември 2008г.;
75. Тарифа за таксите, събирани по закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника (загл. изм. - дв, бр. 64 от 2002 г., изм. - дв,
бр. 11 от 2006 г., изм. - дв, бр. 48 от 2009 г., изм. - дв, бр. 22 от 2016 г., в
сила от 22.03.2016 г.).

