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Обща характеристика на област Ловеч
Област Ловеч е разположена в Централна Северна България и заема територия от 4 132
кв.км. или 3,7% от територията на Република България, обхваща 8 общини със 150 населени
места. Природо-климатичните условия, почвите и релефа на територията на област Ловеч
определят различия в структурата на селското стопанство в отделните общини. Относителният
дял на използваната земеделска площ (ИЗП) е сравнително нисък, поради планинския и
полупланински релеф, който заема около 2/3 от общата площ на областта. По същата причина
сравнително голям е относителният дял на постоянно затревените площи (вкл. ливади-овощни
градини). Горският фонд обхваща 1 581 090 дка, което е 40% от територията на областта при
33% средно за страната и за СЗР. Земеделската земя в общините е неравномерно разпределена,
в зависимост от релефа и площта им.
Дейността на ОД „Земеделие“ Ловеч е подчинена на основните цели и приоритети в
политиката на министерство на земеделието, храните и горите, за устойчиво развитие на
отрасъла, чрез балансирано секторно и структурно развитие.
Работи се по оптимизиране на поземлените отношения, гарантиращи ефективността на
земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност.

Баланс на земеделската земя в област Ловеч към 31.12.2018г. по
общини /дка/
Община
ОБЩО
/по баланс/
1

Априлци
Ловеч
Летница
Луковит
Троян
Тетевен
Угърчин
Ябланица
Общо:

2

105101
159506
649866
438781
168556
339330
511367
117645
2490152

Селскостопански фонд/дка/ към 31.12.2018 г .
Трайни
Сума
Ливади и насаждения
4+5+6+7
Ниви
пасища
/овощни /
/дка/
3

105099
129963
599964
288499
163453
325381
273145
108675
1994179

/дка/
4

8845
101701
383917
208339
18891
57084
143423
61138
983338

/дка/
5

84412
22075
169639
64565
126733
209537
115779
41546
834286

/дка/
6

11844
4402
30315
10722
17829
58459
12927
5885
152383

Лозя
/дка/
7

0
1784
16093
4873
0
301
1016
106
24173

Растениевъдство
В Ловешка област водещ отрасъл е зърнопроизводството. Отглеждат се основно
зърнено-житни и технически култури.
Общата площ на основните земеделски култури през 2018г. е 466 582дка, като найголям дял заема пшеницата 38,8%, следвана от маслодайния слънчоглед 28%, царевицата
22,6% и зимна маслодайна рапица 6%.
В сравнение с предходната година се наблюдава намаление на площите с пшеница,
слънчоглед и зимна маслодайна рапица и увеличение на тези със царевица за зърно.

2

царевица

маслодаен
слънчоглед

4.6

пшеница

6

22.6

28

38.8

Основни земеделски култури -в %

рапица

други

Таблица с основни полски земеделски култури и извършените мероприятия
/Данните са от оперативна информация/
Култура

Засети площи- /дка/

Пшеница
Ечемик
Тритикале
Рапица
Царевица
Овес
Слънчоглед

181583
18195
460
28060
105510
1707
131067

Култура

Реколтирани площи
/дка/

Пшеница
Ечемик
Тритикале
Рапица
Слънчоглед
Царевица
Овес

181583
18195
460
27860
131067
105298
1707

Наторени площи /
дка/

Третирани с
хербициди/дка/

181583
18195
460
28060
105510
1707
131067
Производство
/тона/

181583
18195
460
28060
105510
1707
131067
Ср. добив
/кг/дка/

72657
7545
140
6619
32372
75277
1427

400
415
304
238
243
715
247

Сеитба есенници реколта 2019г. – пшеница – 184 762 дка, ечемик–19 499 дка, тритикале
– 400 дка, зимна маслодайна рапица – 25 780 дка.
Прилагат се необходимите агротехнически мероприятия.
Трайни насаждения-площи, производство, средни добиви
/Данните са от оперативна информация/

Култура
Ябълки
Праскови
Сливи
Череши
Ягоди
Малини
Вишни
Лозя-винени
Лозя-десертни
Кайсии

Рек.площи
/дка/

528
400
5182
552
325
1061
72
2236
46
46

Производство
/тона/

1572
219
3624
360
277
273
91
1565
29
24

Ср.добив
/кг/дка/

2977
548
699
651
852
257
1264
700
630
508
3

В областта традиционно се отглеждат овощни култури (9% от площите в страната).
През последните години се наблюдава тенденция за увеличаване на новозасадените
площи с трайно насаждения- сливи, орехи, лешници. Във връзка с прилаганото подпомагане
по- голям интерес за създаването им проявяват дребните стопанства. Увеличават се площите,
заети с малини, както в равнината, така и в планинската част на областта.
Засилва се интересът към етерично-маслени и лекарствени култури .
Продължава да намалява броя на по – дребните стопанства.
Субсидиите не помогнаха да се създаде истинско фермерско земеделие. Вместо това се
създадоха едри и свръх едри стопанства, което доведе до монокултурно земеделие – основно
производство на зърно.

Експертна комисия по зърното
Областната експертна комисия е създадена със задача да провежда периодични полски
обследвания на посевите и насажденията със земеделски култури на територията на област
Ловеч за установяване моментното им състояние, съобразно агроклиматичните условия. Чрез
оглед на площите на място, да се набира и предоставя в МЗХГ, актуална информация за
състоянието на културите, очакваните средни добиви /прогнози/, количество и качество на
очакваната или прибрана продукция, както и въздействието на агроклиматичните фактори
върху културитe.
При постъпили заявления от регистрирани земеделски стопани по Наредба №3 от 29
януари 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, експертните
комисии да извършват проверки на място и да издават констативни протоколи (по образец) за
100% нереколтирани площи, вследствие на природни бедствия или неблагоприятни
климатични условия, приравнени към природни бедствия, както и обикновени протоколи на
земеделски стопани (в случай на форсмажорни обстоятелства за нуждите на ДФ ”Земеделие”РА и други цели.)
Обследванията при есенните култури протекоха през няколко етапа:
І-ви етап - м. март - от 19 до 23 - извадково обследване – за 10% от площите;
ІІ-ри етап - м. април - от 16 до 20 - извадково обследване – за 10% от площите;
ІІІ-ти етап - м. май - от 14 до 18 - пълно обследване (100%) и прогнозни средни добиви;
ІV-ти етап - м. юни - 7-10 дни преди жътва (не по-късно от 22 юни) – извадково
обследване за 10% от площите, за установяване на средните добиви и очаквано производство.
Резултати от извършената проверка за състоянието на есенниците към 20.06.2018г. в
област Ловеч. В Ловешка област са засети 181 583 дка с пшеница, 18 195 дка с ечемик, 130 дка
тритикале и 28 060 дка със зимна маслодайна рапица.
Извършено е 10% извадково обследване на 18 000 дка пшеница и 1 800 дка ечемик.
От направената проверка се установи следното: За площите засети с пшеница, от
наблюдаваните 18 000 дка, 8 886 дка са в много добро състояние, 9 054 дка са в добро и 60дка
в средно състояние. За площите засети с ечемик, от наблюдаваните 1 800 дка, 450 дка са в
много добро състояние, 1 350 дка са в добро състояние.
Всички наблюдавани площи са подхранени с азотен тор и третирани с хербициди.
Фаза на развитие: Пшеница- восъчна и пълна зрялост, Ечемик-пълна зрялост
Фитосанитарно състояние на посевите- добро.
Жътвата на ечемик в област Ловеч тази година започна десет дни по- рано в сравнение
с предходната година.

Пропаднали площи
Ежеседмично се изготвят справки за МЗХГ (във връзка с проливни дъждове и
градушка) за извършени проверки на място-за подадени заявления в отделните общински
служби по земеделие, унищожена продукция(по култури) и изготвени протоколи и др.
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Във връзка с постъпили в ОСЗ и ОДЗ заявления за настъпили неблагоприятни
климатични събития/ главно вследствие проливни валежи/, ОД „Земеделие“ е организирала
експертната комисия и в срок е извършена проверка на стопанствата, като на място са
обследвани:
 1441,9 дка грах за зърно- издадени са 3 броя констативни протоколи за пропаднали
площи 100% вследствие на продължителни валежи от дъжд в община Ловеч и Летница.
 8,3 дка сливи – издаден 1 брой констативен протокол за пропаднали площи 100%
вследствие на измръзване в община Ловеч.
 211,4 дка царевица за зърно и 21,8 дка царевица за силаж - издаден 1 брой обикновен
протокол за пропаднали площи 100% вследствие на продължителни валежи от дъжд в община
Луковит.
 137,2 дка сливи- издаден 1 бр. обикновен протокол за 30 броя изсъхнали дървета
вследствие на преовлажнена почва в община Луковит.
 618,4 дка пшеница- издаден 1 брой обикновен протокол за 50-60 % пропаднали
площи вследствие на полягане, преовлажняване и покълване на класа в община Луковит.
 549,3 дка пшеница- издаден е 1 брой обикновен протокол за 50-60 % пропаднали
площи вследствие на полягане, преовлажняване и покълване на класа в община Луковит.
 11,5 дка пасище и издаване на 1 брой обикновен протокол за унищожен тревостой
вследствие на придошла вода в община Ловеч.
 12,6 дка малини в община Тетевен. Не е издаден протокол за пропаднали площи.
В изпълнение на заповед №РД-12-17/25.01.2016г. на директора на ОД „Земеделие”Ловеч ежеседмично се подава информация до оперативния дежурен в МЗХГ във връзка с
природни бедствия и щети причинени от пожари.
По разпореждане на МЗХГ ОД „Земеделие“ Ловеч ежеседмично подава информация за
хода на кампанията и изкупните цени на череши, праскови и кайсии.

Бракуване на трайни насаждения
Издадени са 7 броя заповеди за проверка от експертните комисии:
 5 за бракуване на трайни насаждения с изтекъл амортизационен срок в поземлени
имоти от ДПФ в общините Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен и Угърчин;
 една за бракуване на орехова градина в землището на с Пресяка
 една за бракуване на сливи в землището на с. Скобелево.
Издадени протоколи за бракуване на 9,101 дка сливи в землището на с. Скобелево, 2,09
дка праскови, 4,903 дка череши и 5,593 дка сливи в община Летница. Бракувани са 940,133 дка
трайни насаждения от ДПФ с изтекъл амортизационен срок в общините Луковит, Ловеч,
Угърчин и Тетевен.

Оперативна информация
Оперативната информация за проведени основни селскостопански мероприятия в
растениевъдството се събира от Общинските служби по земеделие, въвежда се в компютърна
програма и се изпраща два пъти седмично в МЗХГ.

Дейности, свързани с прилагане на Наредба №3/1999г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските стопани
Регистърът на земеделските стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. служи за
набиране на информация за земеделските стопани и за дейността им с цел подпомагане на
земеделието и развитието на селските райони. Дейността по поддържане на регистър на
земеделските стопани обхваща: регистрация на нови земеделски стопани, пререгистрация и
актуализиране на данните за вече регистрирани такива и отписване на земеделски стопани при
прекратяване на дейността им.
5

1. В изпълнение на изискванията на Наредбата са извършени следните дейности:
 приети и обработени попълнени и заверени анкетни карти и формуляри на 1286
земеделски стопани /с 28 бр. по- малко от предходната стопанска година/.
 обработени са 19 броя документи, подадени със заявление за промяна на
обстоятелствата по чл.11, ал.2 и 3 от Наредбата. Издадени са 19 броя удостоверения за
заличаване от регистъра на земеделските производители, които са прекратили дейността си
като такива и са подали заявление за отписване.
 декларации за извършване на дейности с първични фуражи, са подали 177 броя.
2. Използвана земеделска площ заявена от регистрирани земеделски производители –
86 715ха
 184 броя ЗС обработват над 50 ха земя или общо 78 533 ха
 282 броя ЗС обработват от 10 до 50 ха или общо 6 596 ха
 533 броя ЗС обработват от 0,02 до 10 ха или общо 1 586 ха
Регистрирани са 663 броя земеделски стопани, отглеждащи животни, от които 287 броя
отглеждат само животни, без да са заявили земеделска земя.

Дейности по Наредба №23 от 29 декември 2015г. за условията и реда за
мониторинг на пазара на зърно и писмо изх. № 9166-24/02.03.2016г. на МЗХГ
1. Дейности по чл. 2 ал. 3 от НАРЕДБА №23/29.12.2015г.
приемане на месечните декларации от обектите за съхранение на зърно и от
земеделските стопани за количеството произведено и налично зърно, въвеждане в таблица,
обобщаване на информацията и изпращане в МЗХГ:
 декларация-Приложение №2- 689 броя.
 декларация Приложение №3- 595 броя.
2. Проверка на земеделски производители- 24 бр.
3. Проверка на обекти за съхраняване на зърно- 18 бр.
4. Промяна на декларирани обстоятелства на ОСЗ.- 1 бр.
5. Вземане на проби от ечемик /4 броя/, пшеница /31 броя/, слънчоглед /21 броя/,
царевица /18 броя/ и доставяне в Регионално звено на ЦЛОЗХ гр. Плевен към БАБХ.
Регистрирани ОСЗ в област Ловеч – 111 броя, от които 67 броя функционират.
КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКОЛТА 2018 ГОДИНА - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
проби
партида
влага хектолитрова
белтъчно
изравненост
културни
чужди
ечемик
брой

ср.стойности

пшеница
мека

4

124,2

%

2 360

взети
проби
брой

ср.стойности
чп
сек.

тона

10,8

партида
тона
30

ужд
%

влага
%

25 810
фузариум
%

0

маса
кг/100dm3
63,9

0

съдържание
%
11,5

хм
кг/100dm3

12,9
покълнали
%

8,6

%

82,3

дмг
%

70,3
наядени
%

0

ог
мм

/зърнени/
примеси
3,0

примеси

чхс
усл.единици

сп
% сухо вво
12,5

22,4

6,9

мораво
рогче
%

зелени
%

0

53,2

1,9

алтернарий
%

0

0,8

Легенда: ХМ - Хектолитрова маса, ДМГ- Добив на мокър глутен, ОГ- Отпускане на
глутена, ЧХС - Число на хлебопекарна сила, СП - Суров протеин, ЧП - Число на падане,
УЖД - Убождане от житна дървеница
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Пшеница- мека- групи по БДС 602-87
I-ва
%
-

II-ра Б
%
-

II-ра
%
-

царевица

взети
проби
брой

ср.стойности

партида
тона

18

влага
%

26 100

III+
%
39,83
културни
/зърнени/
примеси

нишесте
%

12,6

III-та
%
60,17

72,2

чужди
примеси

4,2

хектолитрова
маса

1,7

74,0

В края на всяко тримесечие са изготвени доклади за извършената дейност по Наредба
№23/29.12.2015г. и изпратени в МЗХГ.

Дейности, свързани с прилагане на Закона за животновъдството
и Закона за пчеларството
Брой на животните към 31.12.2018 г. в Ловешка област.
говеда

Община

Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
ОБЩО

общ
брой

биволи

в т.ч.
крави

общ
брой

овце

в т.ч.
бивол
ици

кози

общ
брой

в т.ч.
овце
майки

общ
брой

птици

коне

пчелни
семейс
тва

в т.ч.
свине
майки

общ брой

общ
брой

общ
брой

свине

в т.ч.
кози
майки

общ
брой

480
492
3 621
2 241
1 817
5 448
1 566
478

271
333
2 422
1 571
1 345
2 858
981
337

0
1
166
112
32
7
62
26

0
0
85
83
31
5
37
18

2 991
1 867
10 928
4 385
9 216
11 736
4 271
3 770

2 693
1 773
9 831
4 082
7 831
10 378
3 878
3 431

320
267
3 963
2 656
1 818
2 776
1 076
1 208

268
258
3 612
2 564
1 687
2 428
1 014
1 083

33
0
2 449
58
13
206
4 768
68

24
0
320
36
3
165
277
11

18 722
1 400
315 000
1 200
8 234
134 200
6 695
16 500

118
463
24 2 329
204 10 025
32 6 252
311 1 023
746 1 568
96 2 719
21
350

16 143

10 118

406

259

49 164

43 897

14 084

12 914

7 595

836

501 951 1 552 24 729

Изготвени са 13 бр. удостоверения на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за пчеларството
за вписани в регистъра на областна дирекция “Земеделие”-Ловеч производители по Наредба
№ 47 от 11 ноември 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни
пчелни майки и отводки и реда за водене на регистър. Нови 4 бр. производители на пчелни
майки са се регистрирали през 2018г.
Вследствие природно бедствие наводнение са загинали селскостопански животни –
пилета бройлери. На 16.07.2018г. ОД “Земеделие“ Ловеч организира експертна комисия,
която извърши проверка на животновъден обект № 5574-0092, предназначен за отглеждане на
птици/пилета –бройлери и констатира нанесените щети. Изготвен е протокол и изпратен
доклад в МЗХГ.
В периода 16.07.2018г. – 25.07.2018г. – експерт от ОД “Земеделие“ Ловеч участва в
надзорна проверка на контролиращите лица, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Закона
за прилагане на Общата организация на пазарите за земеделски продукти на Европейския
съюз /ЗПООПЗПЕС. За резултатите от проверката е изготвен доклад до МЗХГ.
Във връзка с възникналата усложнена епизоотична обстановка за заболяването
„Африканска чума по свинете“ в Република Румъния и недопускане на заболяването на
територията на Република България, експерти от ОД “Земеделие“ Ловеч се включиха активно
в разяснителна кампания за вземане на превантивни мерки – чрез брошури, срещи и разговори
с животновъдите. Особено внимание бе обърнато на стопаните, отглеждащи животни в т.нар.
“заден двор“. Събрана беше актуална информация за стопанствата, отглеждащи малък брой
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животни за собствени нужди, която би била от първостепенно значение при евентуално
задействане на кризисните планове за ефективни действия.
Заболяването чума по дребните преживни животни не бе допуснато на територията на
Ловешка област. Във връзка с предоставянето на държавна помощ „de minimis“, ОД
“Земеделие“ Ловеч информира животновъдите, относно възможностите за подаване на
заявления в ОД на ДФЗ.
Броят на животните продължава да намалява, намалява и броят на животновъдните
стопанства. Това се обяснява с продължаващата външна миграция в селското стопанство, с
неблагоприятната демографска структура в селските райони и с неблагоприятните условия в
някои браншове, които карат стопаните да се оттеглят от дейността. Причини за това са
ниските изкупни цени на животинската продукция, застаряващо и намаляващо население в
селата.Продължават процесите на окрупняване в селското стопанство, като те са особено
видими в животновъдството.

Хидромелиорации
Ежемесечно се проверяват докладите и констативните протоколи на охранителна
фирма „МУЛТИФОРС А.С.” ЕООД отговаряща за охраната на язовир Сопот.
Във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа
денонощна въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна
собственост, съгл. приложение 1 към чл.13 от Закона за водите, представени за управление на
Министерство на земеделието, храните и горите“, след подадени заявки в ОД „Земеделие“ –
Ловеч от 3 (три) заинтересовани фирми, бе извършен оглед на яз. Сопот и се изготвиха 3 (три)
отделни протокола.
Извършва се ежемесечна проверка на отчетите за извършени разходи по поддръжка и
експлоатация на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ),
стопанисвани от "Напоителни системи" (Приложение 3 към чл.16 от методиката за определяне
на несправедливата финансова тежест).
Съгласно НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, след
разглеждане на представени в ОДЗ проекти за оразмеряване, изграждане и експлоатация на
санитарно - охранителните зони /СОЗ/ са изготвени 23бр. становища. В сравнение с
предходната година броят им е нарастнал.
Експерт от ОДЗ е участвал в комисии:
 приемане на 5бр. санитарно- охранителните зони /СОЗ/ на територията на община
Троян.
 проверка на състоянието на речните корита, защитни съоръжения и потенциално
опасните язовири в Област Ловеч – проверка на яз. Каменец, яз. Пустия,
яз. Кълбочерец, яз. Ловен дом;

Дейности по СИЗП и регистрация по СЕПП за 2018г.
Системата за идентификация на земеделските парцели е основна подсистема на
Интегрираната система за администриране и контрол, на базата на която стават заявяването на
площи за подпомагане и контролът за допустимост за плащане на заявените площи. Работата
на ОСЗ по ИСАК минава през няколко етапа-провеждане на разяснителна кампания със
земеделските стопани във връзка с подаване на заявленията за подпомагане и условията по
схемите и мерките, за които кандидатстват, предоставяне на формуляри на заявления за
подпомагане и графичен материал за местонахождението на ползваните от кандидатите за
подпомагане площ, въвеждане на представените заявления в Система за регистрация на
кандидати и заявления за подпомагане – модул на ИСАК.
Подпомагане на операторите при възникнали казуси по регистрацията в ИСАК
операторите се подпомагат от сисгемния администратор, а при необходимост се изпраща в
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МЗХГ за компетентен отговор. Проведено е обучение по работа в системата ИСАК на новите
оператори от ОСЗ Угърчин в ОДЗ с тестовата среда според възможностите и.
През 2016г. съгласно нормативната уредба се въведе географско положение на правно
основание при кандидатстване за СЕПП доказано с участие в споразумение и предоставени и
въведени в ОСЗ договори за наем и аренда на ползваните имоти. Правното основание се
експортира от програмен продукт ФЕРМА ПОЛЗВАНЕ, контрол и проверка на данните и по
електронен се предава в МЗХГ и ДФЗ. ОДЗ извършва постоянен контрол и в анализ на
експортираните данни при предаване на правно основание за ДФЗ.
До 14.06.2018г. по график от МЗХГ са извършени 7 експорта за имоти ползвани за
правно основание за подпомагане за 2018г. За възникнали проблеми с правното основание от
МЗХГ е предоставен достъп до online ел. таблица за попълване, в която за област Ловеч са
описани 10бр. казуси.Техническите проблеми, възникнали в процеса на регистрация са
разрешавани в кратки срокове Проблемите бяха основно вследствие остарелия програмен
продукт, работещ под MSDOS, ограничен технически по определени параметри. технически
проблеми не позволяващи дейността в ОСЗ.
Служебно приключени и отпаднали от подпомагане 4 ползватели поради липсващо
правно основание под определения минимум, недостатъчен брой животни по схемите и
нерегистрирани по Наредба 3/29.01.1999 г. като ЗС.
Регистрирани ползватели и площи през кампания 2018 в Ловешка област:
община
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
ОБЩО

ФЛ/бр.

ЮЛ/бр.

63
48
229
110
178
183
84
59
954

0
10
87
25
11
34
14
6
187

Общо/бр.

63
58
316
135
189
217
98
65
1141

Площи/ха
811.23
7082.51
31123.56
11262.74
2197.86
7484.26
8645.81
2261.64
70869.61

Теренни проверки през 2018г.
1. Приемане и обработване на възражения във връзка с Допустимия слой 2017г.
Съгласно промените в Наредба 105 за условията и реда за поддържане на ИСАК е
създадена процедура по обновяване на цифровата ортофотокарта и допустимия слой за
подпомагане. Съгласно Заповед на министъра на МЗХГ от 13.12.2017г. е определен срока за
подаване на възражения за допустимия слой от 19.12.2017г. до 05.01.2018г.
Общо за област Ловеч са подадени и обработени 66 възражения с 334 парцела.
Извършени контролни теренни проверки през месец януари 2018г. на два ФБ – 66977302 и 07357-226 съгласно заповед РД-46-1/09.01.2018г. на министъра на земеделието, храните
и горите.
2. Приемане и обработване на възражения във връзка с Допустимия слой 2018г.
На основание Заповед на Министъра на МЗХГ от 12.12.2018г., съгласно която е
определен срока за подаване на възражения за допустимия слой от 19.12.2018г. до 07.01.2019г.
Общо за област Ловеч до 31.12.2018г. са обработени 62 възражения с 480 парцела
3. Провеждане на Теренни проверки - 2018г.
Изготвена е заповед с определени служители за извършване на теренни проверки и
подготовката им в област Ловеч.
През 2018г. по голямата част от територията на област Ловеч попадна в зоната на ново
самолетно заснемане.
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Съгласно изготвените графици по общини проверките започнаха на 04.09.2018г. От
МЗХГ се получи списък със определените ФБ /стандартни/ проверки – 11бр. и по общини са
както следва:
Община
Априлци
Летница
Тетевен
Троян
Общо

ФБ
1
1
6
3
11

Площ /ха/
2.1
2.27
3045.75
127.69
3177.81

В периода 12-15.12.2018г. от МЗХГ бяха определени нови 486 ФБ за проверка на
качеството на дешифрацията на ортофото картата на новозаснетите площи.

Дейности по регистрация Държавна помощ „Помощ под формата на
отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното
селскостопанско производство” за 2018г.
Мярката представлява схема за подпомагане на земеделски стопани, регистрирани по
реда на ЗПЗП е цели създаване на облекчеви условия за използваното от тях гориво /газьол/ за
механизирани дейности в първичното селскостопанско производство чрез прилагане на
намалена акцизва ставка на газьола.
Съгласно писмо на МЗХГ 9166-12/14.02.2018г. в ОСЗ се извърши повторна проверка на
регистрираните заявления през 2017г. по предоставен списък на 30 регистрирани ползватели
по схемата в периода от 19.02-23.02.2018г. Приемът на заявленията за държавната помощкампания 2018г. се извърши от 3 до 21 септември 2018г. с последващ контрол от НАП.
Служителите от ОСЗ бяха запознати с новите указанията, одобрени на УС на ДФЗ от
12.07.2018г.
Интересът към помощта се увеличава. В област Ловеч са регистрирани 165 земеделски
стопани през 2018г., с 22 повече от предходната година.

Поземлени отношения
Дейности по изготвяне на споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската
2018/2019г.
Въвеждането на правна уредба, регламентираща уедреното ползване на земеделските
земи, се налага поради раздробяването на поземлената собственост вследствие приложения
реституционен режим и последвалите делби между наследниците на реституираните
собственици. Приетата от законодателя политика на уедреното ползване на земеделските земи
се изразява в създаване на масиви за ползване чрез комасиране на ползваните от собственици
и наематели или арендатори имоти в землището, без да се засяга собствеността.
Създадена е категорията на т. нар. „имоти – бели петна“ чрез отдаване на тяхното
ползване по административен ред. А това са имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, за които
собствениците не са подали декларации за формата на стопанисване и не са сключили
договори за ползването им, но се обработват в границите на масивите при съответната
компенсация за собствениците на тези имоти – размера на средното годишно рентно плащане
за района през предходната година. Същевременно е предвидено задължение за ползвателите
на т. нар. „имоти – бели петна“ да заплащат по специална извънбюджетна сметка на общината
сума в размер на средното годишно рентно плащане за района през предходната година.
С допълнението в чл. 37в, ал. 2 (ред. ДВ, бр. 62 от 2010г.) изрично се подчертава
действащото и преди това положение, че имотите, за които собствениците и ползвателите са
заявили, че ще ги обработват в реалните им имотни граници, не следва да се включват в
площите, от които се формират масивите за ползване.
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Регламентирана е възможността земи от държавния и общинския поземлен фонд, които
не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или
за аренда, преди издаването на заповедта за разпределение на масивите за ползване, да бъдат
предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане
Предвидено е изплащането на сумите, дължими за „имотите - бели петна”, за
стопанската 2015 – 2016 година и следващите да се извършва в областните дирекции
„Земеделие”, в срок до три месеца от публикуване на заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
Въведен е 10-годишен срок от публикуване на заповедта, в който внесените от ползвателите
суми ще се изплащат на собствениците на т. нар „имоти – бели петна” от съответната областна
дирекция „Земеделие”.
За стопанската 2018/2019г. на територията на област Ловеч само в 16 планински
землища от община Троян и Тетевен не са проведени процедури по сключване на
споразумения за обработваеми земи.
Споразумения по чл.37в ЗСПЗЗ за уедряване на масиви - обработваеми земи за стопанската
2018/2019 година. /по общини/

Землища с издадени заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ
(обработваема земя)
Община

Землища
(брой)
Площ на
масива
(дка)

Брой
землища
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
общо

4
4
34
12
13
22
11
9
109

4
4
34
12
6
13
11
9
93

196.538
88 349.365
301 807.247
142 149.746
8 171.532
33 373.496
76 286.527
31 846.785
682 181.236

Бели петна
(дка)
166.110
2 177.717
21 291.669
10 842.721
2 863.256
7 160.710
4 719.612
5 761.654
54 983.449

Дължими суми
за имоти по чл.
37в,
ал.3, т.2 (лв.)
1 485.47
47 711.78
419 423.34
317 672.81
47 516.70
99 552.85
96 400.39
97 370.73
1 127 134.07

Землища,
за които
няма
проведена
процедура
по чл. 37в
(брой)

0
0
0
0
7
9
0
0
16

През изтеклия период са издадени 17 заповеди за земеделски земи, заети с трайни
насаждения, които са с 9 бр. повече от предходната година. Увеличава се интереса на
земеделските стопани към създаване на уедрени масиви за ползване на трайни насаждения.

Землища с издадени заповеди
(трайни насаждения)

Община
Брой
землища
Априлци
Ловеч
Тетевен
Троян
общо

2
4
5
6
17

Брой
заповеди
3
4
6
6
19

Площ на
масива
(дка)

109.756
738.423
1 335.628
1 026.778
3 210.585

Бели петна
(дка)

60.280
606.920
859.160
274.520
1 800.880

Дължими суми
за имоти по чл. 37в,
ал.3, т.2 (лв.)

756.30
10 298.64
19 196.25
4 626.48
34 877.67

Създаването на масиви за ползване не засяга правото на собственост, респ. споразумението
не отменя сключените договори за ползване на земеделските имоти.
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Със сключване на споразумението не се отстъпва правото на ползване чрез ново наемно
или арендно правоотношение, а се разпределя фактическото ползване.Основно правило е
доброволност на участието в процедурата.
Масивите се създават за една стопанска година – времето от 1 октомври на текущата
година до 1 октомври на следващата година, съгласно §2, т. 3 от Допълнителните разпоредби на
Закона за арендата в земеделието.
Масивите се формират със съдействието на органите по поземлена собственост,
включващо:
 задължение на директора на областната дирекция „Земеделие“ да назначи
специализиран помощен орган – комисията по чл. 37в, ал. 1, която ръководи сключването на
споразумението;
 задължение на министъра за издаване на образци на декларация по чл. 69 от
ППЗСПЗЗ, заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, споразумение по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, проект
за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ;
 задължение на общинските служби по земеделие да обобщят данните от
декларациите и заявленията, да изготвят предварителния регистър на ползването на
земеделските земи и карта на границите на масивите, да обявят и съответно да отразят
възраженията, да предоставят предварителния регистър и картата на границите на масивите,
ведно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 на председателя на комисията по чл.
37в, ал. 1 ЗСПЗЗ;
 задължение на комисията по чл. 37в, ал. 1 е да определи върху копие от картата на
възстановената собственост (кадастралната карта) територията, в която се създават масивите
за ползване по реда на § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ; границите на масивите
за ползване върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта),
както и да изготви карта на масивите за ползване и регистър, който трябва да съдържа данни
за имотите, заявени за участие в споразумението и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

Дейности по чл.37 ж за календарната 2019г.
В повече от половината от землищата на Ловешка област е проведена процедурата за
създаване на масиви да имоти с начин на трайно ползване пасища, мери или ливади.
Брой землища с издадени заповеди
(ПМЛ- пасища, мери , ливади)
Община

Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
общо

Землища
(брой)

Брой
землища

Площ на
масива
(дка)

Бели петна
(дка)

Землища,
за които
няма
проведена
Дължими суми
за имоти по чл. 37в, процедура
по чл. 37в
ал.3, т.2 (лв.)
(брой)

4
4
34
12
13
22
11
9

3
1
16
1
4
16
6
5

2 284.413
303.161
12 245.290
658.161
4 467.945
14 455.362
4 041.980
837.721

1 472.561
55.073
5 335.879
330.715
1 563.864
6 516.101
2 772.758
711.868

13 360.07
550.73
59 639.14
3 637.87
16 468.55
37 890.98
41 225.97
9 552.04

1
3
18
11
9
6
5
4

109

52

39 294.033

18 758.819

182 325.35

57

Гарантирани са правата на собствениците на имотите – „бели петна“, като е предвидена
възмездност на ползването – изисква се ползвателят да внесе по банкова сметка за чужди
средства на съответната областна дирекция „Земеделие“ сума, представляваща размера на
средното годишно рентно плащане за землището.
Всички изготвени заповеди са публикувани на интернет страницата на ОД “Земеделие“
Ловеч.
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Дейности по управление и стопанисване на земеделските земи от
ДПФ
През изтеклия период на основание Заповед № РД-12-02/03.01.2018г. е определено
средното годишно рентно плащане за землищата от общината. Изготвен е доклад за дейността
на комисията.
На основание Заповед № РД-12-28/25.01.2018г. на директора на ОД”Земеделие”-Ловеч
е извършена проверка на сключените договори за пасища, мери и ливади, съгласно
изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. Изготвен е протокол за извършената проверка.
Изготвен и изпратен за съгласуване списък на свободните пасища, мери и ливади от
държавен поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018/2019г.
Сключени са 25 бр. договори за наем на земеделска земя от ДПФ на основание чл.37в,
ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г.
Изготвена е информация до МЗХГ:
за процедурата по чл.37и за стопанската 2017/2018г. от ЗСПЗЗ за пасища,мери и
ливади от ОПФ и ДПФ в област Ловеч- актуализиране на информацията за разпределение,
търгове и сключени договори за имоти с НТП-ПМЛ.
 за арендни и наемни вноски към 02.2018г.
 за прекратени и анексирани договори с ползватели на ПМЛ от ОПФ и ДПФ в
изпълнение на §15 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и свободни такива към 01.02.2018г.
 за длъжниците към ДПФ към 01.03.2018г.
 за имоти записани като МЗХ-ХМС в КВС или КК.
 за имоти от ДПФ които са залесени /самозалесени изцяло или частично
Изготвени са докладни записки за бракуване на негодни и с изтекъл амортизационен
срок овощни насаждения в земеделски земи от ДПФ в землищата на Луковит, Летница, Ловеч,
Угърчин и Тетевен.
 за изцяло изплатени задължения по арендни договори за ползване на
земеделски земи от ДПФ към 27.04.2018г.
 за обявени и разпределени ПМЛ за стопанската 2018/2019г. към 18.06.2018г.
 справка за изплатени и просрочени задължения по действащи договори за
ползване на земеделска земя от ДПФ към 08.06.2018г.
В изпълнение на писмо от МЗХГ за изясняване статута и характера на поземлени
имоти, записани в КВС и КККР, като вид собственост – публична/частна на МЗХ-ХМС,
МЗГАР-ХМА, МЗХГ-ХМС, МЗХП-ХМС с начин на трайно ползване, подземни води,
водостопанско съоръжение, извор каптиран и др.q са изискани списъци от общинските служби
с имоти отговарящи на исканите критериите. Подготвени са писма до СГКК гр. Ловеч за
издаване на скици. Събраните контролни листи от извършените теренни проверки са
проверени, окомплектовани и изпратени на МЗХГ с писмо № РД-04-1137/25.10.2018г.
На основание писмо № 9166-40/25.04.2018г. на МЗХГ съгласно т.3 са предприети
мерки за прилагане на чл.78а от ППЗСПЗЗ за промяна на НТП на имоти с констатирана
разлика между действителното на имотите и отразеното в КВС и КККР. Изготвени са писма
до общинските служби за констатиране на разликите и стартиране на процедурата по 78а от
ППЗСПЗЗ.
На основание чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ е извършена проверка на имотите от ДПФ към
31.05.2018г. и 30.11.2018г.
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СЪСТОЯНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ ОТ ДПФ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ
ЛОВЕЧ КЪМ 30.11.2018г.
Обща площ
Ползвани
Необработвани
Свободни
земеделски Предоставени за земеделски
земеделски
без
правно
земеделски
земи
ползване
земи
Община земи от земеделски земи основание
1

Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Общо:

ДПФ /дка/

бр. имоти

площ дка

бр.
имоти

2

3

4

5

0
5352.278
6374.392
12893.000
6788.319
2124.473
8195.272
235.756
41963.490

0
0
158 3317.832
403 5195.304
1566 8397.030
25 3425.164
82 2109.555
208 3713.664
6
29.669
2448 26188.218

площ дка бр. имоти
6

0
0
0
0
1
0
0
0
1

0.000
0.000
0.000
0.000
0.400
0.000
0.000
0.000
0.400

7

площ дка

бр. имоти

площ дка

8

9

10

0
0
3
12.992
24 222.223
0
0
2
11.079
0
0
33 934.592
1
44.646
63 1225.532

0
132
118
941
112
6
197
18
1524

0.000
2021.454
956.865
4496.003
3351.676
14.918
3547.016
161.441
14549.373

Общата площ на земеделските земи от ДПФ за област Ловеч е 41963,490 дка, от тях
към момента на извършване на проверката са предоставени за ползване с договори 26188,218
дка. Свободните пасища които не се ползват поредни години се самозалесяват и захрастяват.
Изготвени са докладни записки за бракуване на негодни и с изтекъл амортизационен срок
овощни насаждения в землищата на Луковит, Летница, Ловеч, Угърчин и Тетевен. В
изпълнение на Заповед № РД-12-42/06.03.2018г. комисия извърши бракуване на трайни
насаждения.
Изготвени са 79 броя договори на основание чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ. Сключени и
платени дължимите суми по 30 броя договори.
След проведени тръжни процедури са сключени следните договори:
 10 броя договори по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за 3778.890 дка на стойност
38749.13 лева.
 2 броя договора по чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ.

Дейности на комисия по чл.17, ал.1 , т.1 от ЗОЗЗ
Издадени са 29 броя акта за категоризация на земeделски земи, включени в границите
на определената площадка по Наредбата за категоризиране на земеделски земи при промяна
на тяхното предназначение.
Постановени решения от Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на
площадки за проектиране - 17 броя за площ 41505 кв. м.
Постановени решения от Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна на
предназначението на земеделски земи - 28 броя за площ - 5 122 кв. м и такси по чл.30 от 3033
– 35893.59 лева.
Влезли в сила решения на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна на
предназначение на земеделски земи - 28 броя за площ - 51122 кв.м, внесени такси по чл.30 от
ЗОЗЗ - 35893,59 лева.
Постановени решения от Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за разрешаване на
временно ползване на земеделска земя - 8 броя площ 2734 кв.м.
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По сметка на МЗХГ през 2018 г. са заплатени такси по чл.9 и чл.11 от Тарифата за
таксите, които се заплащат при промяна на предназначението в размер на 1905,00 лева.

Дейности по прилагане на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ
В изпълнение на заповеди на директора на ОД “Земеделие“ – гр. Ловеч са извършени
проверки на място, изготвени са констативни протоколи и са съставени 12 броя актове за
установено нарушение на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, които са връчени на нарушителите. Изготвени са
12 броя писма до МЗХГ и са изпратени съставените актовете за установено нарушение на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и преписките към тях за съставяне на наказателни постановления, съгласно
чл.71, ал.3 от ППЗОЗЗ. От МЗХГ са съставени наказателни постановления за глоба в размер на
8500 лева.
Във връзка с писма на МЗХГ са изготвени 2 броя справки за броя на обжалваните
наказателни постановления по ЗОЗЗ, издадени през периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. и
01.01.2018г. – 31.07.2018г. и влезли в сила съдебни решения.
Експерт от ОД „Земеделие“ е участвал в комисии:
 за приемане на етап: “Техническа рекултивация“ на обект: “Закриване и
рекултивация на старо градско сметище – гр. Ловеч“, обл. Ловеч . Извършен е оглед на място
и е изготвен протокол от заседанието на комисията.
 за извършване на оглед на място и определяне размера и границите на нарушен
терен за рекултивация в горска територия - част от поземлен имот с идентификатор
03558.28.122 по КК на с. Белиш, общ. Троян, област Ловеч. Извършен е оглед на място и е
изготвен протокол от заседанието на комисията.

Дейности по Наредба №19/25.10.2012г. за строителство в земеделски земи
без промяна на предназначението
Наредба №19 регламентира възможността за застрояване без промяна на
предназначението в земеделски земи, свързано с ползването им. В земеделски земи с площ до
10дка. могат да се изграждат едноетажни селскостопански постройки за съхранение на
селскостопанска продукция и инвентар, както и помещение за обитаване, а с площ над 10дкаселскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска
продукция и отглеждане на животни, инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване и
помещения за обитаване. Изготвени са 15 броя положителни становища на основание чл.11,
ал.1, т.4 от Наредба №19/25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна на
предназначението.
В изпълнение на писмо изх.№9166-37/10.04.2018г. на МЗХГ е извършена проверка на
място на 13 имоти в землища на територията на общини Ловеч, Луковит, Троян и Тетевен, за
които са издадени положителни становища по Наредба №19/25.10.2012г. за строителство в
земеделски земи без промяна на предназначението им. Изготвени са 4 броя протоколи от
извършените проверки и доклад до МЗХГ.

Дейности, свързани с придобиване на собственост върху земи по реда на
чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ от собственици на сгради и /или/ съоръжения и по
реда на чл.27а,,ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.56д, ал.6 от ППЗСПЗЗ.
1. Изготвени и изпратени са до МЗХГ 8 броя предложения, становища и искания за
издаване на заповеди на основание чл.45а, ал.2 от ППЗСПЗЗ за придобиване на собственост
върху земя по реда на чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ.
На основание получени заповеди от МЗХГ за разрешаване на продажба на земи, частна
държавна собственост по реда на чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ са изготвени 3 броя уведомителни
писма по реда на чл.56д, ал.2 от ППЗСПЗЗ за дължимата стойност на имотите, размера на
дължимите данъци, такси и разноски, срокове за плащане, за сключване на договора и
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последиците при неспазването им.
Във връзка с извършване на плащане с ПКБ на имоти частна държавна собственост по
издадена заповед от МЗХГ е изготвено 1 брой писмо и уведомление до Централен депозитар –
гр. София и са изпратени приложените документи за отразяване на плащането.
Изготвени и сключени са 3 броя договори за покупко - продажба на недвижими имоти –
частна държавна собственост, на основание чл.24, ал.1 изр. второ и чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ,
чл.45а, ал.2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ в изпълнение на 3 броя заповеди на МЗХГ за 6 броя имоти с
площ – 18,453 дка на обща стойност – 67199,00 лева, от които 30337,00 лева са платени с ПКБ
и 36862,00 лева са платени с лева, режийни разноски с вкл. ДДС в размер на обща стойност –
1612,78 лева и дължими суми за ползване на имотите, определени съгласно чл.56д, ал.5 от
ППЗСПЗЗ в размер на обща стойност – 25858,83 лева. Сумите са внесени по сметка на МЗХГ.
В изпълнение на заповеди на МЗХГ са изготвени 6 броя писма до МЗХГ – Дирекция
„ПОК“ и Дирекция „Финансово управление“ и са изпратени сключените договори по чл.27,
ал.6 от ЗСПЗЗ за покупко-продажба на имотите.
2. Във връзка с подадени молби са изготвени 4 броя писма за дължимите суми за
ползване на земя, частна държавна собственост на МЗХГ в стопански двор с .Слатина, с
.Казачево, с. Торос и с. Дъбен, съгласно чл.27а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.56д, ал.6 от ППЗСПЗЗ.
Изготвени са 3 броя писма, с които се удостоверява плащането на дължимите суми за
ползване на земята, съгласно чл.56, ал.7 от ППЗСПЗЗ. По сметка на МЗХГ са заплатени
дължими суми за ползване на земя в размер на 15 958,35 лева в землищата на с. Слатина и с.
Казачево, общ. Ловеч, обл. Ловеч и с. Дъбен, общ. Луковит, обл. Ловеч.
3. Проведена е процедура по изработване, приемане и нанасяне в СГКК гр. Ловеч на
планове на новообразувани имоти, съгласно чл.45, ал.3, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ за имоти в
землищата на с. Велчево и с.Смочан.
Други дейности, свързани с поземлени отношения и комасация:
Приключи процедура по изработване планове за обезщетения на собствениците със
земеделски земи за землищата на общ. Троян и общ. Априлци.
Във връзка с писма на МЗХГ са изготвени:
 справка за броя на обжалваните наказателни постановления по ЗОЗЗ, издадени през
периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. и влезли в сила съдебни решения.
 справка за случаите, в които решението за промяна на предназначението е загубило
правно действие на 24.05.2017г. и в периода 25.05.2017г. – 22.02.2018г. комисията по чл.17,
ал.1, т.1 от ЗОЗЗ е постановила ново решение за промяна на предназначението, както и за
случаите, в които на основание §30, ал.5 от ПЗР на ЗИД на ЗППМ заинтересованото лице е
поискало възстановяване на таксата по решението, което е постановено в периода 25.05.2017
г. – 22.08.2018г.
писма до всички кметове на общини на територията на област Ловеч и е изискана
актуална информация за влезлите в сила Общи устройствени планове и етапа на който се
намират по изработването им. Изготвено е писмо до МЗХГ и е изпратена събраната актуална
информация от общините
 справка до МЗХГ за сключените в ОД “Земеделие“-гр. Ловеч през 2017 г. договори
за продажба на земи на основание ЗСПЗЗ и са изпратени копия на договорите и актовете за
частна държавна собственост.
 справка за показателите за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г. и прогноза за
периода 2018 г.- 2021 г.
 справка до МЗХГ за предприетите от ОД „Земеделие“ действия за изпълнение на
чл.71, ал.1 от ЗДСл. за съставяне на нови актове за държавна собственост на предоставените за
управление имоти на ОД “Земеделие“ – гр. Ловеч.
Изготвена е актуализирана информация за състоянието на стопанските дворове на
територията на областта.
В изпълнение на Заповед РД-09-317 от 10.04.2018г. на МЗХГ периодично по
предварително изготвен и утвърден график е взето участие в заседания на комисиите по чл.33,
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ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.11, ал.1 от ЗВСГЗГФ. Бяха проведени заседания в ОСЗ Троян, ИРМ
Априлци, ОСЗ Угърчин, ОСЗ Тетевен, ИРМ Ябланица, ОСЗ Луковит и Ловеч за
постановяване на решения за право на собственост във връзка с подадени заявления по реда на
Наредба № 49/2004г., Закона за кадастъра и имотния регистър и други. За отчетния период са
проведени 22 заседания, разгледани са 972 преписки за 772 имота с обща площ от 2955.838
дка и са издадени и подписани 934 решения.

Дейности по предаване на цифровите модели на картата на
възстановената собственост КВС ,съвместни дейности
със СГКК и РДГ
Събиране, тестване и предаване на цифровите модели в МЗХГ се извършва съгласно
определения график. Преди предаване на МЗХГ землищните граници се тестват в ОДЗ за
цялата област съгласно писмо с изх No 9166 – 12/13.02.2014г. на МЗХГ.
АГКК чрез МЗХГ предостави през месец февруари и м. юни на ОДЗ Ловеч актуални
цифрови модели CAD файлове на землищата с одобрена кадастрална карта 80 бр.
Получените данни от СГКК са предадени на МЗХГ по ел. път на FTP сървър на Дирекция
ПОК. Данните са предоставени на ОСЗ за зареждане в ИС „ФЕРМА“
Приодично се събира, обработва се и предава на РДГ Ловеч справка за поземлените
имоти в горски територии, за които са извършени разпоредителни действия.
Съгласно указания и разпореждане на МЗХГ периодично от ОДЗ се събират
архивирани данни от информационна система ФЕРМА.
Изготвяне на сечение на имоти ОПФ и ДПФ пасища мери и ливади с актуалния
допустим слой утвърден на 01.03.2017г. и предоставяне на общините в област Ловеч.
Изготвяне на сечение на кадастрални имоти притежаващи характеристиката на гора по
смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 съгласно параграф 49 от Закона за горите.
Подпомагане и обучение на новите служители в ОСЗ Угърчин по работа в ИС
„ФЕРМА“ за зареждане на данните от АГКК и експорт на данни за ИСАК.
Изготвени са отговори на многобройни жалби и запитвания на граждани по отношение
правомерността на ползване на собствените им земи.
Извършвани са проверки и са изготвени писма - отговори на писма и молби на
граждани – 52 броя.
От 05.05.2018 г. съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.55, ал.7
общинските служби по земеделие подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър
извън административните центрове на областите при административното обслужване на
потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени КК и
КР.
Изготвен е и изпратен в АГКК списък на служителите от общинските служби по
земеделие и изнесени работни места, които ща приемат и обработват заявления и предоставят
официални документи за неурбанизираната територия на област Ловеч. Те бяха
оправомощени със специални заповеди на изпълнителния директор на АГКК. Съвместно със
експерт от СГКК Ловеч беше организирано обучение на място с новия софтуер и и направени
разяснения по Методиката за работа на ОСЗ в системата КАИС.
В изпълнение на т.IV, т.3 от съвместна Заповед №№РД-09-440/05.08.2004г. и РД0214/421/05.08.2004г. и на Министерство на земеделието и горите и Министерство на
регионалното развитие и благоустройство и във във връзка с одобряване на кадастралните
карти и кадастралните регистри, комисии, определени със Заповеди на директора на ОДЗ
Ловеч предадоха материали и данни на СГКК Ловеч за землищата на гр. Ябланица, общ.
Ябланица и землищата на с. Български извор, общ. Тетевен, с. Бабинци, с. Галата, с. Гложене,
с. Глогово, с. Голям извор, с. Малка Желязна и с. Градежница, общ. Тетевен.
Във връзка с писма на СГКК – гр. Ловеч за изменение на кадастрални карти и
кадастрални регистри на землища са изготвени 33 броя становища по чл.53б, ал.4 от ЗКИР.
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В изпълнение на Заповед на АГКК участие в комисия в СГКК – гр.Ловеч за
разглеждане на възражения по приетата кадастрална карта на гр. Ябланица, общ. Ябланица,
обл. Ловеч.
В изпълнение на Заповед на АГКК участие на експерт от ОДЗ в комисии в СГКК – гр.
Ловеч за приемане на етап: “Изработване на контактни зони и списъци на засегнатите имоти“
за землища с. Батулци, с. Брестница, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Дъбравата, с. Златна
Панега, с. Малък извор, с. Орешене, общ. Ябланица, обл. Ловеч и с. Бежаново, с. Беленци, с.
Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен, общ. Луковит, обл. Ловеч.
Съгласно одобрени протоколи на експертни комисии, назначени със Заповеди на
директора на ОД “Земеделие“ Ловеч за поземлени имоти, за които е установено, че имат
характеристика на гора по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за горите и попадащи в приложение
II на протоколите за предаване на общините на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, се предоставят за
управление на държавните горски стопанства, съгласно чл.163, ал. 1 от Закона за горите.
Заповедите са изпратени до ОСЗ за отразяване на промените.

Дейности свързани с прилагане на Закона за регистрация и контрол на
земеделска и горска техника
Извършени процедури

брой

1.Годишни технически прегледи
2. Идентификации на ЗГТ и МЗР
3. Регистрации на ЗГТ и МЗР
4. Идентификации при брак
5.Продадени регистрационни табели
6.Издадени свидетелства за правоспособност за работа с ЗГТ

3258
389
339
19
172
64

Сума/лв
37395,00
1556,00
2373,00
76,00
1609,92
640,00

Годишните технически прегледи и контрола са основната дейност на инспекторите. Те
се извършиха по утвърдена методика и предварително изготвен и утвърден график Като цяло
състоянието на машинно-тракторния парк е подобрено, във връзка със закупуването от
земеделските производители на нова, по-продуктивна техника. Запазва се тенденцията от
миналите години за намаляване броя на регистрациите което е в резултат от въвеждане на повисокопроизводителна техника и обезпечаване с необходимата техника за извършване на
земеделските дейности.
През 2018 година са извършени с 50 бр. по-малко регистрации в сравнение с 2017г., но
е нарастнал броя на извършените ГТП с 1075 бр, спрямо предходната в резултат от засиленият
контрол и от оптимизираните графици. Проверените машини по време на работа са 112 броя,
не са констатирани нарушения по техническото състояние и безопасността, както и водачи без
свидетелства за правоспособност от съответната категория. Не са регистрирани тежки
инциденти със земеделска и горска техника в областта.
На 13.09.2018г. в земеделско стопанство в с. Дойренци, общ. Ловеч беше извършен
Одит на Европейската комисия за оценка на прилагането на мерките за постигане на
устойчива употреба на пестициди. Беше проверено оборудване за прилагане на пестициди.
След приключване на одита бе дадена положителна оценка от страна на ЕК.
През изтеклия период се увеличиха исканията от държавни и частни съдебни
изпълнители, НАП и други държавни органи за извършване на различни справки, свързани
със ЗГТ. Инспекторите са отговорили на 195 броя писма.

Агростатистика
Дейностите на експертите по агростатистика се основаваха на одобрената от МЗХГ
годишна програма по агростатистика на областните дирекции „Земеделие“. Статистическите
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изследвания бяха организирани, проведени в срок. Резултатите са въведени в специален
софтуер/онлайн система/ в информационната система за агростатистика (ИСАС).
Анкета “Наблюдение на производството на плодове в България реколта 2017г.
Анкетата се проведе в периода 07.12.2017г. – 28.02.2018г. чрез анкетиране на 163
стопанства, отглеждащи трайни насаждения за стопанската 2016/2017г. Тенденции – през
последните две години се наблюдава засилен интерес за създаване на нови трайни насаждения
със сливи и орехи.
Площи с овощни насаждения в стопанствата в периода 01.10.2016
г. до 30.09.2017 г. в ха
Плододаващи площи:
769,16
Невстъпили в плододаване площи:
205,5
Изоставени площи през последните 5 год:
34,77
Реколтирани площи :
695,19
Нереколтирани площи (ОБЩО):
73,97
106,95
Застраховани площи :
37216
07
Общо произведена продукция в кг :
Анкета „Птицевъдството в България през 2017 г.“
Анкетата се проведе в периода 26.03.2018г. – 20.04.2018г. чрез анкетиране на 93
стопанства, отглеждащи птици от различни видове и направления и люпилни, включени в
извадка.Тенденции: През 2017г. се наблюдава устойчива тенденция на увеличаване броя на
отглежданите в специализираните стопанства на птици за втлъстен черен дроб. Предадени
угоени птици за клане в кланица през 2017г. – 2 827 407 бр., продадени живи птици за
доотглеждане през 2017г. – 8502 бр. – резултати от извадковото наблюдение.
Анкета “Структура на овощните видове през 2017г.”
Във връзка с Регламент (ЕО) №1337/2011 на ЕС и на Съвета от средата на месец
декември 2017г. до края на месец февруари се проведе анкетата. Общият брой на стопанствата
за област Ловеч е 3140. Най-разпространеният овощен вид в Ловешка област са сливите,
следвани от ябълки, череши, праскови и орехи. Орехите са новият хит при новите трайни
насаждения, следвани от сливи, ябълки. Основно нови трайни насаждения се създават от
млади земеделски стопани по различни мерки и на площи осреднено от около 15-20 ха.
Анкета „Система за земеделска счетоводна информация“ (СЗСИ)
През 2018г. броят на стопанствата за отчетната 2017г. е 48. Извършени са посещения на
стопанства, неводещи двустранно счетоводство и са раздадени формулярите на тези с такова.
През месец юни в новосъздадената информационна система – ИЗСС започна въвеждането на
стопанства за отчетната 2017г.
Анкета “Структура на земеделските стопанства в България през 2016г.”
В началните месеци на 2018 г. се извършиха последни корекции на данните по указания
от МЗХГ. Резултати:
ОБЩО ИЗПОЛЗВАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПЛОЩ (ИЗП)

69 288,32 ха

От която собстена зем. земя

4862,54 ха

От която зем. земя, взета под наем или аренда

64244,51 ха

От която с друг вид право на стопанисване

181,27 ха
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Държавна собственост (вкл. ДПФ)

853,34

Общинска собственост (вкл. ОПФ, на училища)

5835,35

Частна собственост на юридически лица

5581,6

На физически лица

57018,03

Площи на стопанствата
Други
площи с
Площ на
от които с
неселскос
стопанските
Гори и
кратък
топанско
ОБЩО ИЗП НА
сгради и
Необработвани
залесени
ротационен
предназн
СТОПАНСТВОТО
дворове
земеделски земи
площи
цикъл
ачение
69288,32
339.99
58.93
34764.73
2.05
0.24

Брой на селскостопанските животни
Телета под 1 година за угояване
Други телета под 1 година мъжки вкл. за разплод
Други телета под 1 година женски вкл. за разплод
Говеда от 1 до 2 години мъжки
Юници за угояване от 1 до 2 години
Други юници от 1 до 2 години за разплод
Бикове на 2 години и повече
Юници за угояване на 2 години и повече
Други юници на 2 г. и повече за разплод
Млечни крави
Други крави вкл. месодайни
Общо говеда
Кози майки бр.
Овце майки млечни бр.
Овце майки месодайни бр.
Кокошки носачки стокови бр.
Пилета за угояване бр.
Патици бр.
Пчелни семейства бр.

ОБЩО
ДРУГИ
ЗЕМИ
35163.89

1 433
284
494
283
284
437
101
55
124
3 062
2 016
8 573
5 583
11 229
609
39 876
142 976
11 011
6 886
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Анкета “Производство на зеленчуци” –95 броя анкети.
Резултати от анкетата:
2.2. Разгънати площи и производство на зеленчуци,
от които:
Общо за всички зеленчуци на открити площи

Площ/ха/

Производство/кг/

591.5509

2766730.4

Домати

11.25

219275.36

Пипер

18.998

243258

Краставици и корнишони

3.39

43438

Дини

6.29

54450

Пъпеши

1.65

18985

Главесто зеле

4005

729000

Картофи

66.74

1182502

Зрял фасул

24.95

20990

Ягоди

40.25

190200

Артишок

с

с

Други зеленчуци

с

с

2.3. Оранжерийно производство на зеленчуци, от
които:

5.0995

315800

Домати

4.6495

288800

Пипер
Краставици и корнишони
Общо за всички зеленчуци

0.25

8000

0.2

19000

5966504

3398330.4

На територията на Ловешка област зеленчукопроизводството е концентрирано
предимно в частния сектор за задоволяване на личните нужди на хората. Най-широко
застъпените култури отглеждани на открити площи в наблюдаваните стопанства са: картофи,
домати, краставици, пипер-сладък и ягоди. Специфичност на зеленчукопроизводството са
маломерните площи, в които се сеят разнообразни култури. При ягодите са застъпени поголеми площи.
Анкета “Производство на грозде и вино” –65 броя анкети.
Показатели
Площи с лозя

Плододаващи, от които:
Винени сортове лозя за вино със защитено наименование за произход
Винени сортове лозя за други вина
Десертни сортове лозя
Реколтирани, от които:
Винени сортове лозя за вино със защитено наименование за произход
Винени сортове лозя за други вина
Десертни сортове лозя
Млади, невстъпили в плододаване лозя
Изоставени лозя под 8 години
Изоставени лозя над 8 години
Производство на грозде:
Производство на грозде:
от винени сортове лозя
Производство от асми
Реализация:
Консумация на грозде в стопанството и продажба за прясна консумация
Грозде, преработено в стопанствата - общо
c – конфиденциални данни съгласно Закона за статистиката

Площ/ха
с
66.45
4.4
с
66.45
4.4
16.1
52.76
2.34
Тонове
1831183.8
1808727.8
16783
51340
1786626.6
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Анкета “Пчеларството в България” 2017г. – 75 броя анкети.
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатели
Количество/тона/
Брой на пчелните семейства към 01.10.2017
18330
година
Пчелни семейства, от които е добиван мед
12842
(брой)
Добит пчелен мед (тона)
160349.74
Производство на пчелен восък (кг)
420
Унищожени пчелни семейства - общ брой
447
Брой пчелни семейства, третирани срещу
18330
вароатоза
Рализиран пчелен мед - общо (тона)
110457
Нереализирани количества пчелен мед (тона)
6000

Средният добив от едно пчелно семейство е 8.60кг. – от което, както се вижда, е доста
нисък добив. Производствените разходи, като борбата с вароатозата, възлиза средно между 2 и
5лв. на семейство, а при подхранването през различните сезони е много специфично и се
движи между 5 и 15лв. Производствените разходи, свързани със заготовката на пчелен мед за
пазара, както и за неговото съхранение в зависимост от това в какви съдове се предлага и
съхранява, са между 20ст. и 50ст. за килограм мед.
Подвижно пчеларство е слабо застъпено, това се обяснява с високите транспортни
разходи, опасността от пожари и кражби.
От основните проблеми в пчеларството стопаните изтъкват здравеопазване на пчелните
семейства, неуредена нормативна уредба, приложна пчеларска наука, липса на актуална
информация, обучение на кадри и комуникация с институциите.
Анкета “Наблюдение на дейността на предприятията преработващи плодове и
зеленчуци в България” в област Ловеч.
На територията на област Ловеч работят следните преработвателни предприятия:
 „България фуудс“ ООД – гр. Летница – хладилник, замразяват както плодове,
така и зеленчуци.
 РПК ”Стара планина” – гр. Троян – хладилна база – замразява плодове.
 “Истър Екоконсулт” АД - с. Гложене, община Тетевен - замразяват плодове.
 „Фриго“ ЕООД- гр. Летница – хладилник, замразяват както плодове, така и
зеленчуци.
Доставени количества пресни плодове за преработка през 2017г.– 3527,874 т.;
Налична и произведена готова продукция от плодове през 2017г. – 2956,171т. ;
Доставени количества пресни зеленчуци за преработка през 2017г. – 666 тона;
Налична и произведена готова продукция от зеленчуци през 2017г. – 513 тона;
На територията на област Ловеч най-много се замразяват следните плодове: ягоди,
малини, кайсии, сливи и вишни, а от зеленчуците – пипер.
Анкета годишни наблюдения на дейността на млекопреработвателните
предприятия през 2017г.
Годишното наблюдение за дейността на млекопреработвателните предприятия започва
на 15 март и завършва на 30 април на текущата година – 2018г., като се събира информация за
предходната 2017 година.
Въвеждане на събраните данни за дейността на 18-те предприятия спуснати за анкета
на територията на област Ловеч в онлайн компютърен модул. Произведени продукти през
2017г.:
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Пълномас
Млечни
лено
продукти
прясно
производст
мляко в
во през
опаковки
2017 г.
>= 2литра

Бяло
Пресни
саламурено
сирена,
сирене от
нефермен
краве
тирали
мляко

26 821кг. 27 421кг. 416 284кг.

Бяло
саламурено
сирене от
смесено
мляко
428 743кг

Кашкавал от
краве мляко

Заквасено
пълномаслено
или
полумаслено
краве мляко

145 938кг.

399 416кг.

Анкета годишни наблюдения за дейността на кланиците за червено месо.
Годишното наблюдение за дейността на кланиците започва на 15 март и завършва на 30
април на текущата година – 2018г., като се събира информация за предходната 2017 година.
Въвеждане на събраните данни за дейността на кланиците на територията на област Ловеч в
on-line компютърен модул на информационната система на агростатистика (ИСАС) – 5 броя.
Основни резултати от наблюдението:
Брой заклани животни и производство на червено месо
No

Видове и категории
животни

Брой
заклани
животни

в т.ч.
заклани на
ишлеме

Кланично
тегло/кг/

1

Телета и млади говеда

104

47

18001

2

Крави

543

195

128799

3

Бикове и волове

577

212

133760

Общо говеда:

4
5

Угоени свине

6

Други свине

1224

500

267 567

43307

0

2923129

957

0

135330

7

Общо свине:

44264

0

3058459

8

Общо овце

1968

204

25446

9

Общо кози

с

с

с

10

Биволи и еднокопитни:

с

с

с

11

Общо животни:

47517

724

3366467

c – конфиденциални данни съгласно Закона за статистиката

Въпреки дългогодишните традиции в областта на животновъдството към настоящия
момент в община Ловеч се наблюдава тенденция към намаляване на общия брой животни във
всички категории стопанства.

Дейности по поддържане на IT техниката, Интернет страницата на
ОДЗ Ловеч и Интернет свързаността на ОДЗ
За поддържане на техниката се използват отделни фирми със специфична насоченост за
видовете техника.
Доставчиците на Интернет отстраняват в кратки срокове възникналите техническите
проблемите, затрудняващи ежедневната дейност на ОДЗ и ОСЗ. При възникване на
прекъсване на Интернет свързаността се осъществяват контакти с доставчиците за
възстановяване връзка в кратки срокове на ОДЗ Ловеч и ОСЗ и офисите на областта.
Своевременно се отремонтира компютърна техника на ОДЗ и ОСЗ на областта. Съвместно се
следи за получаване и изпращане на писмата от електронната поща на съответните експерти
от ОДЗ, ОСЗ и МЗХГ.
При необходимост се обновява Интернет страница на ОД „Земеделие” Ловеч.
Подпомагане на операторите за използване на мрежата под DOS за информационна
система ФЕРМА и разрешаване на проблеми.
От МЗХГ до месец юни 2018г. е получена нова техника както следва: 2 бр. GPS Q Pad
X5, 2 бр. скенер, 1бр. принтер, 6 таблета, 3 бр, компютри. Съгласно писмо на ДАЕУ през
месец юни ОДЗ Ловеч получи достъп до автоматизирана система за инвентаризация на
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компютърната и комуникационна техника в ОДЗ/ОСЗ. Извършена е регистрация на ОД
„Земеделие“ гр. Ловеч в системата за сигурно електронно връчване на документи.
Съгласно заповед No РД-09-943/22.10.2018г. на МЗХГ се внедри нова антивирусна
защита на компютърната техника на ОД „Земеделие“ гр. Ловеч. Инсталирана е на 58 бр.
компютри.
Периодично по искане от МЗХГ са събирани, обработвани и изпращани данни и
справки за компютърна техника и програмни продукти.

Информационни кампании и обучения
Участие на експерти от ОДЗ в обучение:
 за внедряване на нова деловодна система „ЕВЕНТИС“. От 12.06.2018г. системата се
използва реално и документите в ОДЗ, ОСЗ и МЗХГ се обменят и по електронен път.
Предоставени са електронни подписи на всички служителите и след поетапно обучение за
използването им в края на месец ноември реално се подписваха документи.
 за промените в схеми и мерки за подпомагане и нови слоеве в ИСАК проведено от
МЗХГ в с. Марково обл. Пловдив в периода 21.03 – 23.03.2018г.
 за промените и подготовка за провеждане на теренни проверки 11.07.2018 13.07.2018г. гр. Бургас , обл. Бургас.
 по прилагането на Закона за държавната собственост.
 във връзка с прилагането на ЗОЗЗ и по конкретно с последните изменения и
допълнения публикувани в ДВ.бр.17/2018 г.
На 02.04.2018г. ръководството на ОД “Земеделие“ Ловеч участва в съвместна
информационна среща с НССЗ относно представяне възможностите за кандидатстване по
подмярка 6.1 – „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР2014-2020г. за прием
2018г. Експерти от МЗХГ направиха представяне на Информационната система за управление
и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН/.
През месец юни експерти по агростатистика участваха в тридневна работна среща в с.
Арбанаси, обл. Велико Търново за отчитане на изпълнените дейности, свързани с провеждане
на статистическо изследване на „Структура на земеделските стопанства през 2016г.“.
Експерт от ОД „Земеделие“ Ловеч участва в семинар организиран от МЗХГ във връзка
с прилагането на ЗОЗЗ и по конкретно с последните изменения и допълнения публикувани в
ДВ.бр.17/2018г.
На 12.11.2018 г. по покана на пчеларско дружество „Букет“- гр. Ловеч представител на
ОД “Земеделие“ Ловеч участва в работна среща и запозна членовете на дружеството с
нормативна уредба в сектора, както и с последните и изменения. Подчертано беше, че за
опазването на пчелните семейства от заболявания, масови подмори, както и за подпомагане на
пчеларите, е необходимо регистрации и идентификации на пчелините, съгласно законовите
изисквания.
ОД “Земеделие“ Ловеч информира 109 пчелари от областта за възможностите да
подадат заявление за подпомагане по мерките и дейностите по предстоящо отваряне праз
януари 2019г. на нов прием по Националната програма по пчеларство.
На 14.11.2018г. ОДЗ Ловеч организира в гр. Луковит информационна среща със
земеделски стопани от областта, където представиха презентации, с които информираха
участниците за предстоящите в ОСП през следващия програмен период 2021-2027 година, за
държавните помощи в земеделието през 2019 г, за процедурите по отдаване на пасища, мери и
ливади на животни от ОПФ и ДПФ и сключване на споразумения по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ,
за изискванията при създаване и признаване на организации и групи производители.
Съвместно със служители от Национална служба за съвети в земеделието териториален офис Ловеч са организирани изнесени приемни и проведени 9 срещи със
земеделски стопани в общинските служби по земеделие в област Ловеч.
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На 30.11.2018г. представител на ОД “Земеделие“ Ловеч участва в информационна
среща, съвместно с представители на общинска администрация, местен бизнес, земеделски
стопани и др, на която Областния информационен център Ловеч представи възможностите за
проектно финансиране през 2019г. по ПРСР 2014-2020г.
Основни приоритети за отрасъл земеделието в областта са:
 Модернизиране на земеделските стопанства с акцент върху насърчаване
внедряването на иновативни решения и практики в стопанствата.
 Насърчаване сдружаването на земеделските производители.
 Създаване на преки връзки между производителите и потребителите и скъсяване на
веригата за доставка.
 Приоритизиране на биологичното производство.

Дейности на дирекция “Административно-правна, финансово
стопанска дейност и човешки ресурси“
В ОД „Земеделие” – Ловеч се осъществява финансово-счетоводното обслужване в
съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството, Счетоводната политика на ОД
„Земеделие” - Ловеч, указанията на Министерство на земеделието, храните и горите,
Министерството на финансите и нормативните актове, отнасящи се до дейността. Изготвят се
ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на дирекцията
и оборотни ведомости.
1. Приходна част
Отчета за касовото изпълнение на бюджета на ОД „Земеделие” – Ловеч за периода от
01.01.2018г. до 31.12.2018г. основно отразява реализирани приходи от общинските служби по
земеделие, съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлената собственост,
реализираните приходи от ОД „Земеделие” за регистрация и контрол на земеделска и горска
техника, съгласно Тарифата за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника, както и реализирани приходи от отдаване под наем и аренда
на земеделски земи от Държавен поземлен фонд.
- Общинските служби по земеделие събират такси за извършени административни
услуги на граждани, а именно: издаване на скици, заверки на скици, трасиране и заснемане на
имоти, промяна характеристики на имот и др.
- На основание Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
ОД „Земеделие” – Ловеч извършва годишни и сезонни технически прегледи на техника,
идентификация при първоначална регистрация и промяна в регистрация, пускане в употреба
или бракуване на техника; издава и подменя свидетелства за регистрация на техника, издава и
подменя свидетелства за правоспособност за работа с техника.
Стопанските приходи, събирани от ОД „Земеделие” – Ловеч са на основание чл. 47 от
ППЗСПЗЗ, изразяващ се в упражняване правата на собственик на Министъра на земеделието,
храните и горите върху земите от ДПФ, отдавайки ги под наем, аренда и др. Към 31.12.2018г.
ОД “Земеделие“ Ловеч има приходи в размер на 785 433лв. от наем и рента на земя и
административни услуги. Приходите по & 24-06 – наеми на земя са в размер на 671 095лв.
при план – 899 000лв. Три земеделски фирми, участвали в търг за обработка на земи от ДПФ и
спечелили, не са внесли дължимите суми по договорите към 31.12.2018г. общо – 40 643лв.
Постъпленията по & 25-01 – приходи от такси за административни услуги и
дейности са в размер на 131 157лв. при план 165 000лв. Неизпълнението се дължи на
обстоятелството, че почти всички землища от областта преминаха за обслужване към
Агенцията по геодезия и кадастър.
Постъпленията от плащания за ползване на имотите по чл. 37, ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ т.нар.
„бели петна“ през 2018г. са в размер 1 352 286лв., като за периода са разплатени 346 242лв. на
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собствениците – заявителите. От 2015г. до момента (31.12.2018) постъпленията общо за са
3 984 142лв.
През м. март 2018г. беше внесен данък върху приходи от бюджетните предприятия за
2017г. съгласно чл. 252 ЗКПО в размер на 24 679лв.
2. Разходна част
Разходната част на бюджета на ОД „Земеделие” – Ловеч за период от 01.01.2018г. до
31.12.2018 г. е формирана по показатели, както следва:
- Заплати и възнаграждения на персонала;
- Задължителни осигурителни вноски от работодателя;
- Издръжка, в това число разходи за материали, горива, ел.енергия и вода, външни
услуги, и др.;
- Платени данъци и такси;
- Капиталови разходи.
С най-голям относителен дял са разходите за заплати и възнаграждения,
представляващи 78,5% от общите разходи. Разходите за издръжка са в размер на 17.9% от
общите разходи. Разходи за други възнаграждения и плащания - 3.6%.
ОД „Земеделие” - Ловеч стриктно прецизира разходите си в рамките на утвърдената
бюджетна рамка. Всички плащания към 31.12.2018 година са извършени при спазване
принципите на добро финансово управление и контрол.
Към края на 2018 г. нямаме неразплатени по банков път задължения към доставчици.
В ОД „Земеделие” - Ловеч има създадена система за финансово управление и контрол,
която включва контролни правила и процедури съобразно действащата нормативна уредба.
С цел спазване на нормативните изисквания и с оглед осигуряване на адекватно и
ефективно функциониране на СФУК в дирекцията са въведени контролни дейности, които
включват предварителен контрол за законосъобразност, система за двоен подпис, разделяне на
отговорности между отделните структурни звена и служителите, процедури за пълно, вярно,
точно и своевременно осчетоводяване на всички операции.
3.Други
3.1. През месеците ноември и декември 2018г. съгласно заповед директор ОДЗ Ловеч се
извърши инвентаризация както на ДМА, така и на касовата наличност на парични средства в
Общинските служби, свързани с административната им дейност. Не бяха открити липси и се
констатира спазване на финансовата дисциплина относно съхранението и отчитането на
парични средства. До края на м. януари 2019г. – срок, определен от МЗХГ за всички
второстепенни разпоредители с бюджет, начисленията на амортизациите на ДМА и
осчетоводяването на брак, съгласно протоколи за брак ще бъдат начислени и отразени в
баланса на ОДЗ Ловеч и предоставени за обобщение в консолидирани отчети от МЗХГ.
През изминалия отчетен период не сме допуснали разточителство на разходите и така
направените са минимално необходимите за дейността и функционалните отговорности,
разписани в устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“.
3.2. Ежедневно изготвяне на контролни листи по СФУК (Система за Финансово
Управление и Контрол), водене на регистри (банка и каса) – 870 броя. Въпросната система се
изгражда на основание чл.2, ал.2, т.1 от Закона за финансово управление и контрол в
публичния сектор (ЗФУКПС), съобразена с Методическите насоки по елементите на
финансовото управление и контрол, дадени от Министерството на финансите. Преди вземане
на решение за поемане на задължение или извършване на разходи, финансовият контрольор
проверява всички документи и приложения към тях, по силата на които се поема
задължението или се извършва разхода.
4. Административно обслужване
4.1. Внедряване на система за електронен документооборот Eventis R7.
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В изпълнение на решение № 357 от 29 юни 2017г. на Министерски съвет за привеждане
на системите за електронен документооборот на административните органи в съответствие с
определения от председателя на ДА “Електронно управление“ технически протокол, в
Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч и общинските служби по земеделие бе внедрена
автоматизирана система за електронен документооборот Eventis R7. Системата стартира на
13.06.2018г., кореспонденцията се регистрира с оглед спазване изискванията на фирма
„Енвизимо“ и МЗХГ. В общинските служби по земеделие и изнесените работни места са
изградени общо 30 броя работни места с компютри на които е инсталирана и конфигурирана
системата Евентис (според инструкцията, предоставена от „Енвизимо внедряване и
поддръжка“ ЕООД ), а в дирекцията броят им е 19. Общия брой на служителите работещи с
Евентис в ОСЗ е 32, а на тези в дирекцията е 19, като са закупени и инсталирани общо 57 броя
електронни подписа, като 38 от тях са в ОСЗ и 19 броя са в ОД „Земеделие“.
Към днешна дата можем с увереност да кажем, че всички служители от ОСЗ и ИРМ
работят със системата за електронен документооборот в голяма степен успешно, като
стремежа е да се обхване целия обем документооборот.
4.2. Внедряване на информационна система „Регистър на „бели петна“.
От месец март в ОДЗ Ловеч започна зареждането на изходните данни за изплатените
суми по чл.37в, ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ от ползватели в ОДЗ Ловеч за стопанските 2015/2016г.,
2016/2017г., 2017/2018г.
Системата е online, като служителите в ОСЗ попълват входираните заявления в
регистъра, а в ОДЗ проверява се проверяват данните и се изплащат по банков път на
собствениците дължимите суми.
Използването на новия софтуер дава възможност да се осъществява непрекъснат
контрол в цялостната процедура по внасяне на дължимите суми от ползвателите на
земеделски земи в Ловешка област по землища и общини, а също и по заявяване и изплащане
на сумите на собствениците на земи, за които нямат сключени договори.

02. Изработване на скица – проект за
906 делба, разделяне или обединяване на имоти
281 03. Въвеждане на промени в регистъра
04. Заснемане и координиране на площ на
1361 трайни насъждения
05. Изработване на копие от карта или част
538 от нея
06.Изработване на копие от трасировъчен
1362 карнет

Угърчин

Общо

Ябланица

Тетевен

1987 205

2397

236

5097

0

504

66

22

592

264

3676

3920

233

8093

0

07. Предоставяне на координати (х,у) на
1823 гранични точки на имот
08. Трасиране и/или заснемане и
1116 координиране границите на имотите
09. Издаване на препис от решение на ПК /
1824 ОСЗ
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Луковит

4

Летница

501 01. Изготвяне на скица на имот

Априлци

Брой извършени услуги от ОСЗ

Троян

Вид и наименование на
административните услуги през 2018
година

Ловеч

уникале
н
идентиф
икатор

ОД "Земеделие"
Ловеч

4.3. Административни услуги извършени от Общинските служби по земеделие.
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515 178

9

9
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0
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0
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334

342

13

219

232

16

125 149

130

497

2330
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10. Регистриране на договор за аренда или
989 наем и издаване на талон за аренда и наем

644

11. Съгласуване на подробни устройствени
907 планове на инфраструкторни обекти
12. Предоставяне на данни по
1859 характеристики
13. Предоставяне на баланс по
495 характеристики
14. Справка за налична инф-я от регистър
908 масив
15. Справка за налична инф-я от
1163 рег.собственици
16. Заверяване на издадена скица на имот
и/или копие от картата на масивите за
702 ползване

157

16

42

17. Презаверяване на скици, от издаването
496 на които са изтекли 6 месеца
18. Издаване на удостоверение за
характеристики на имоти, необходими за
497 определяне на данъчната им оценка
19. Регистрирани заявлениа за подпомагане
на земеделски стопани по схемите за
1117 директни плащания
20. Издаване на удостоверение за
703 реституционни претенци
21. Издаване на удостоверение за
1164 идентичност на имот
22. Изготвяне на трасировъчен карнет на
282 масив за ползване

14

96 172

4727

330

6156

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2

0

44

14

457

251

768

77

301

207

62

0

3

5

1

0

5

4

53
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326

60

5

536

1303

104

2426

72

1126

108

1953

2

5

2

18

3

2

14

0
0

1440 23. Издаване на партида на имот
24. Съвместяване с КВС на проекти на
обекти, предоставени в цифров вид (ЗЕМ
1118 формат)
25. Установяване на промяна в НТП на
1679 имот
26. Заснемане на сграда и съоръжение в
283 стопански двор

22

172

2

0

0

77

0

29

1

4

15

15

132
29

2

0

27. Изработване и преработване на план на
910 новообразувани имоти
28. Преработване на парцеларен план на
733 стопански двор
29. Оцифряване на парцеларен план на
914 сопански двор
30. Проверка и контрол при съвместяване с
КВС на местоположението и
предназначение на сградите и
292 съоръженията в парцеларни планове.

25

1

51

255

22

22

0

0

0

0

0

0

0

0

31. Заверяване на оценки на земеделски
1828 земи, извършени по реда на НРОЦЗЗ

0

0

32. Предоставяне на координати (х,у) на
1124 точки от опорната мрежа с репераж

0

0

33. Предоставяне на писмени справки по
1125 искане на общините .
34. Издаване на удостоверение по чл.52 от
1363 ЗКИР
35. Промяна предназначението на
904 земеделските земи до 50 дка
36.Издаване на разрешение за бракуване на
трайни насаждения с изтекъл/неизтекъл
905 срок
37. Регистрация на развъдни ферми и
1115 стопанства
38. Издаване на акт за категоризация на
1360 земеделски земи
1822 39. Регистриране на земеделски стопани

6

11

0

4

4

8

33

0

0

28

28

5

5

0

0

29

29

1286

1286

28

40. Извършване на технически прегледи
наземеделска и горска техника, превозните
2520 средства и машините за земни работи
41. Регистрация на земеделска и горска
техника, превозните средства и машините
2521 за земни работи
42. Издаване на удостоверение за вписване
в базата данни на нов обект за съхранение
2567 на зърно
43. Издаване на удостоверение за
строителство в зем. земи без промяна на
2572 предназначението
44. Издаване разрешение за изкупуване на
2647 суров тютюн
47. Издаване на служебна бележка за
2652 вписване в регистър тютюнопроизводители
48. Регистрация на племенни
1101 репродуктивни пчелини
49. Регистрация на производители на
475 бубено семе
Общо

3258

3258

339

339

1

1

15

15

0

0

0

0

13

13

0

0

4974

1737

1070 270

858

8399 621

13798

3521

33622

5.Човешки ресурси
5.1. През отчетния период са извършени следните дейности:
 Регистрирани са 2438 бр. входящи/изходящи документи в дневник ЕДСД
Регистрирани са 95 бр. преписки за разглеждане от комисията по чл.17, ал.1, т.1 от
ЗОЗЗ
 Регистрирани са 285 бр. заповеди по дейността на дирекцията
 Регистрирани са 203 бр. заповеди за командировка на служители от ОДЗ и ОСЗ
 Сканирани са 3029 документа
5.2. Изготвени са следните видове заповеди:
 8 бр. заповеди за назначаване на служители в ОДЗ и ОСЗ
 7 бр. заповеди за прекратяване на служебно/трудово правоотношение
 40 бр. заповеди за увеличаване на индивидуалната месечна заплата
 1 бр. заповед за допълнително месечно възнаграждение за прослужено време
 17 бр. заповеди за преназначаване на служители от ОДЗ и ОСЗ
 7 бр. заповеди за повишаване в ранг
 375 бр. заповеди за ползване на платен годишен отпуск от служители на ОДЗ и ОСЗ
 7 бр. заповеди за подписване решения на ОСЗ
 1 бр. заповед за работно облекло
 19 бр. заповеди за управление на служебни автомобили
 4 бр. заповеди за заместване на директора на ОДЗ
 2 бр. заповеди за утвърждаване на длъжностно разписание
5.3 Обявени и проведени са три конкурсни процедури за длъжностите: «Главен
инспектор» в Главна дирекция «Аграрно развитие», «Старши експерт“ в Общинска служба по
земеделие – Угърчин, „Началник” на Общинска служба по земеделие – Угърчин. Съгласно
изискванията по Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители са изготвени
обявления, които са публикувани в Административния регистър, в „Zaplata.bg“, на интернетстраницата на дирекцията и общодостъпните места. Приети и регистрирани са документите на
кандидатите за участие в горепосочените конкурси, изготвени са списъци за допуснати и
недопуснати кандидати, протоколи от заседанията на конкурсните комисии, формуляри за
окончателни резултати, след което всички документи от проведените конкурси, придружени с
доклади са предоставени на органа по назначаване за издаване заповеди за назначаване.
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Обявена е конкурсна процедура за длъжност „Младши експерт“ в ИРМ-Ябланица в
Административния регистър и в „Zaplata.bg“. Изготвени са 2 заповеди за назначаване на
комисия и обявяване на конкурсната процедура. Приети и регистрирани са документите на
кандидатите за участие, изготвен е списък за допуснати и недопуснати кандидати, протоколи
от заседанията на конкурсната комисия, която ще се проведе на 03.01.2019г.
5.4. Във връзка с изменения и допълнения в Закона за достъп до обществена
информация е обявен списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в
интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Ловеч и форматите, в
които е достъпна. Изготвен е годишен отчет за постъпили заявления за ДОИ и писмени
искания за повторно използване на информация от обществения сектор през 2017г.
Извършва се актуализация на Административен регистър при необходимост.
Подадени са 12 заявки за обучения на служители към Института по публична
администрация.
5.5. Във връзка с Програма „Старт на кариерата”, Процедури за заетост през 2018г. са
изготвени списък, график и писмо до Бюро по труда – гр. Ловеч. Изготвен е трудов договор за
назначаване и е подадено уведомление в Териториалната Дирекция на Национална агенция за
приходите. По Процедури за заетост през 2019г. са изготвени заповед за назначаване на
комисия, протокол, приложение към протокол от проведено интервю и писмо до Бюро по
труда –Ловеч.
5.6. Съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество на служителите са предоставени за попълване декларации по чл.35,
ал.1, т.2. Изготвени са 3 регистъра: на декларациите по чл.35, ал.1, т.1, т.2 и т.4. Със Заповед
РД-12-137 от 16.05.2018г. на директора на ОДЗ Ловеч е назначена комисия за
противодействие на корупцията, а със Заповед РД-12-138 от 16.05.2018г. са утвърдени
Вътрешни правила за условията и реда за работа на комисията за противодействие на
корупцията в ОД „Земеделие“ – Ловеч, като до момента е:
 извършена е проверка на декларациите / Протокол №1 от 18.06.2018г. на комисията
за противодействие на корупцията, назначена със Заповед №РД-12-137/16.05.2018г. на
директора на ОДЗ Ловеч и доклад до директора на ОДЗ;
 извършена е проверка от комисия назначена със Заповед №РД04-245/30.10.2018г. на
директора на ОДЗ Ловеч на достоверността на подадените декларации по чл.35, ал.1,т.2 от
ЗПКОНПИ. Съставен е протокол №2 от 30.10.2018г. В резултат на проверката се установи
несъответствие в 3 от декларациите. Съгласно чл.13, ал.10 от НОРИПДУКИ лицата допуснали
пропуски бяха уведомени писмено в 14 дневен срок да отстранят допуснатите непълноти и
грешки в декларациите. В указания срок от лицата са подаде ни коригиращи декларации.
 няма производства по сигнали т. к. няма постъпили сигнали за корупция.
6. Правни
През цялата 2018г. юрисконсулта осъществява процесуалното представителство по
граждански и административни дела, като участва в проведените съдебни заседания,
защитавайки интересите на държавата, в частност на МЗХГ, ОДЗ и териториалните звена –
Общински служби по земеделие. Участвала е през отчетния период в открити съдебни
заседания в Районен съд – Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит и Административен съд Ловеч, по
27 броя съдебни дела.
6.1. Съдебни дела, по които старшият юрисконсулт е осъществил процесуално
представителство за периода:
По всички дела са представени писмени отговори срещу подадените искови молби и
заведени в съда жалби както и заключителни писмени становища до съда по съществото на
спора.
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Приключени са до 31.12.2018г. с влязло в сила решение 20 броя дела, висящи съдебни
производства – 7 броя дела.
През 2018 година, съдебните дела по които е осъществено процесуално
представителство, най - общо са:
- граждански с административен характер дела за възстановяване право на собственост
по ЗСПЗЗ;
- граждански с административен характер дела срещу заповеди на директора на ОДЗ
Ловеч по чл. 37в, ал.4 и по чл.19 от ЗСПЗЗ;
- административни дела по искове по §8 и чл. 204,ал.4 от АПК срещу откази на ОСЗ за
издаване на решение и незаконосъобразно бездействие на административен орган;
- образувани и заведени изпълнителни дела на ОДЗ Ловеч и МЗХГ.
6.2. Други правни дейности осъществени от юрисконсулта:
1. Подготвени са отговори до граждани и становища до МЗХГ по подадени от тях
жалби до МЗХГ и ОДЗ Ловеч – 49 броя.
2. Консултиране по поставени въпроси и оказване съдействие чрез тълкуване и
разясняване на правната норма от действащата нормативна уредба на служителите в ОДЗ и
всички ОСЗ при изпълнение на служебните им задължения
3. Участие в комисии по заповед на директора за проверки по подадени жалби и
изготвени протоколи – 3 броя извършени проверки в ОСЗ Луковит, ОСЗ Угърчин, ОСЗ Ловеч
ИРМ Летница.
4. Изготвяне заповеди, издавани от директора на ОДЗ – Ловеч по чл.37в, ал.4 и чл.37ж,
ал.11 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за ползване земеделски земи – обработваема
земя и пасища. За стопанската 2018/2019 г. са изготвени 112 броя заповеди на директора по
чл.37в от ЗСПЗЗ. Изготвени са и 52 броя заповеди по чл.37ж от ЗСПЗЗ.
5. Изготвяне искания до всички Общинските съвети в областта за предоставяне за
ползване на полските пътища съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.
6. Изготвяне заповеди, касаещи дейността и организацията на работа на дирекцията –
изготвени 82 броя заповеди, издаване на различни заповеди по дейността, както и като орган
по назначаване при издаване на заповеди по възникване, промяна и прекратяване на служебни
или трудови правоотношения със служители.
7. В Интегрирана информационна система на държавната администрация /ИИСДА/
попълване информацията в Регистъра на услугите за видовете административни услуги – 50
броя, както и годишен отчет в системата за самооценка на административното обслужване
/ССАО/. Попълване и поддържане чрез актуализация в Административния регистър сектора
Регистър на услугите. Актуализирани са услугите по вид и са публикувани нови образци
формуляри за заявления за извършване на административни услуги в Административния
регистър към 30.12.2018г.
7. Други
Вътрешни правила.
 Изготвени и утвърдени със Заповед №РД-12-27/24.01.2018г. на директора на ОДЗ
Ловеч Вътрешни правила за реда и начина за осъществяване на предварителен контрол
върху документи и действия, свързани с дейността на Областна дирекция „Земеделие“
Ловеч;
 Изготвени и утвърдени със Заповед №РД-12-86/30.04.2018г. на директора на ОДЗ
Ловеч Вътрешни правила по приемане, разрешаване, одобряване, оторизиране и
разпределяне на отговорностите в Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч;
 Изготвена и утвърдена със Заповед №РД-12-135/04.05.2018г. на директора на ОДЗ
Ловеч Инструкция за технически и организационни мерки за осигуряване на защита на
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лични данни при тяхното събиране, обработване и съхраняване в регистрите,
поддържани в Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч;
 Изготвен План за прилагане на технически и организационни мерки за осигуряване
на защита на лични данни при тяхното събиране, обработване и съхраняване в
регистрите, поддържани в Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч , приет със Заповед
№РД-12-136 П/14.05.2018г. на директора на ОДЗ Ловеч
 Актуализирани Вътрешни правила за организация на административното
обслужване на граждани и юридически лица и Харта на клиента в Областна дирекция
„Земеделие“ Ловеч;
 На основание чл.10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка
на декларациите и за установяване на конфликт на интереси изготвени и утвърдени със
Заповед № РД-04-257-1/05.11.2018г.на директора на ОДЗ Ловеч Вътрешни правила за
организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на
конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч;
 Изготвени и утвърдени Образци на декларации по чл.35, ал.1,,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ;
 Във връзка с утвърден от Министъра Антикорупционен план в системата на
министерство на земеделието, храните и горите изготвени и утвърдени със Заповед №
РД-12-138/16.05.2018г.на директора на ОДЗ Ловеч Вътрешни правила за условията и
реда за работа на комисията за противодействие на корупцията в Областна дирекция
„Земеделие“ Ловеч;
 Във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 2016г. изготвени и утвърдени със Заповед №РД-12149/22.05.2018г. на директора на ОДЗ Ловеч Вътрешни правила и процедури за
действие за защита на личните данни в Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч;
 Изготвена Оценка на въздействие върху защитата на лични данни в Областна
дирекция „Земеделие“ Ловеч;
 Изготвена Политика за информираност и прозрачност при обработването на лични
данни в регистрите, поддържани от Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч;
 Изготвена и утвърдена със Заповед РД 04-283/20.12.2018 г. на директора на ОДЗ
Ловеч Счетоводна политика на Областна дирекция „Земеделие“. Счетоводната
политика и Амортизационната политика като част от нея са неразделна част от
системите за финансово управление и контрол в Областна дирекция „Земеделие“
Ловеч.
8. Анализ на изпълнението на целите на Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч
Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч като цяло изпълни целите си за 2018г., чрез
отчетените в доклада дейности, в определените срокове и мащаб. Изпълнените дейностти
отразяват държавната политика в областта на земеделието, както и прилагането на Общата
селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на област Ловеч.
Целите на администрацията на Областна дирекция “Земеделие“ Ловеч за 2018г.
кореспондират с целите на Министерството на земеделието, храните и горите и са насочени
към :
 Оптимизиране на поземлените отношения за гарантиране ефективността от
земеползването, комасация, устойчива, пазарно ориентирано и конкурентно способно селско
стопанство;
 Устойчиво, конкурентно способно и пазарноориентирано земеделие /дейности,
свързани със земеделското производство/;
 Развитие на електронното управление като основа на модернизация на държавната
администрация и оптимизиране на процесите на административното обслужване на
гражданите и бизнеса;
 Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч – професионално и експертно управление.
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Голяма част от заложените цели като изпълнение и резултат отговарят и надвишават
индикаторите за текущо състояние, основно чрез дейността на служителите на ГД „Аграрно
развитие“. Дейността на дирекция „ Административно – правна, финансово стопанска дейност
и човешки ресурси“ като изпълнение и резултат достигат индикаторите за целево състояние, с
изключение на електронизиране на най – често използваните административни услуги.
В тази връзка, в изпълнение на Програмата за управление на правителството 20172021г., един от основните приоритети на Областна дирекция “Земеделие“ Ловеч ще бъде
развитие на електронното управление и оптимизиране на процесите по административното
обслужване на гражданите и бизнеса.

С уважение, /П/
ДИЯНА РУСКОВА
ДИРЕКТОР ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ЛОВЕЧ
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