РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ЛОВЕЧ
За периода 01.01.2016 до 31.12.2016год.

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 и храните 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.
Приоритетни цели са:
-възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната
система и увеличаване на поливните площи;
-преодоляване на структурния дисбаланс в растениевъдния и животновъдния
сектор чрез насърчаване на интензивните производства и по-добро насочване на
подкрепата;
-осигуряване на по-благоприятни условия за развитие на дребните и средни
стопанства, с акцент върху уязвимите стопанства в планинските райони;
-противодействие на процесите на застаряване на работната сила в земеделието
чрез насърчаване навлизането на млади фермери и развитието на техните стопанства;
-директна подкрепа (плащане на площ, обвързана подкрепа, преходна национална
помощ, дребни стопанства, пазарни мерки и държавни помощи.Създадени са условия за
успешно въвеждане на многопластовата структура на плащането на площ – зелени
плащания, преразпределително плащане, млади земеделски стопани и дребни ферми;
- повишаване на конкурентоспособността и пазарните позиции на земеделските
производители чрез модернизиране на земеделските стопанства, насърчаване
сдружаването на земеделските производители, създаване на преки връзки между
производителите и потребителите и скъсяване на веригата за доставка, приоритизиране
на биологичното производство;
-подобряване на комуникацията и активен диалог със земеделските стопани.
гр. Ловеч - 5500, ул. “Търговска” № 43, ет.7, тел. 068 603 961, факс 068 603 964
e-mail: ODZG_Lovech@mzh.government.bg, web: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Lovech/

БАЛАНС НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ В ЛОВЕШКА ОБЛАСТ КЪМ 31.12.2015 Г. ПО ОБЩИНИ/ДКА/
Селскостопански фонд/дка/ към 31.12.2016 г .

Сума
4+5+6+7

Ниви

Ливади и
пасища

Трайни
насаждени
я /овощни
/

/дка/

/дка/

/дка/

/дка/

/дка/

3

4

5

6

7

ОБЩО
/по баланс/
Община
1

2

Лозя

Априлци

197848

96448

10419

74824

11205

0

Ловеч

935150

600299

388320

165934

29468

16577

Летница

130909

127849

99548

22099

4417

1784

Луковит

415537

288382

208545

64895

9417

5824

Троян

307870

414305

57030

210459

56826

301

Тетевен

164152

164152

18809

126786

17828

0

Угърчин

285536

249928

143975

91739

13194

1020

Ябланица
Общо:

118609
2555611

109841
2051204

61338
988779

42565
799291

5832
148130

106
25612

РАСТЕНИЕВЪДСТВО
През стопанската 2015/2016 г. в Ловешка област се отглеждат площи с основни
земеделски култури както следва :
Основните полски земеделски култури и извършени мероприятия- 2015-2016 г.
Култура
Засети площи-дка Наторени/дка
Третирани с
хербициди/-дка
205 085
201 500
176 700
Пшеница
30 060
28 335
28 325
Ечемик
1 700
1 700
1 700
Тритикале
23 890
23 030
7 630
Рапица
95 153
94 910
89 109
Царевица
15 365
15 365
15 365
Овес
138 586
131 986
132 356
Слънчоглед
Видно от информацията е,че земеделските стопани са положили необходимите
грижи и агротехнически мероприятия за културите , което е предпоставка за добра
реколта.
Честите и продължителни валежи по време на цъфтежа на пшеницата и ечемика и
натискът от болести и неприятели / ръжди, брашнеста мана, септориоза, фузариум, житна
пиявица и житна дървеница / не се отразиха на бъдещите добиви. На засегнатите площи е
извършено третиране с фунгициди и инсектициди.
Реколтирани площи и получени средни добиви от основните култури :
Култура
Рек.площи
Производство
Ср.добив
/дка/
/тона/
/кг/дка/
205085
92429
451
Пшеница
30060
13277
442
Ечемик
1700
600
353
Тритикале
23890
5966
250
Рапица
133336
27176
204
Слънчоглед
106153
45160
425
Царевица
15365
3103
202
Овес
2

В областта традиционно се отглеждат овощни култури / 9% от площите в страната.
Трайни насаждения-площи,производство,средни добиви

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

Рек.площи
Производство
/дка/
/тона/
346
191
978
900
3367
1993
303
165
558
369
1123
590
109
76
2845
1867
148
60

Ср.добив
/кг/дка/
552
920
592
545
661
525
697
656
405

Сеитба есенници реколта 2017 г.
пшеница-183965 дка,ечемик-29950 дка,тритикале-450 дка,зимна маслодайна
рапица-43 963 дка.
Тенденциите в растениевъдството са:
-остава висок делът на зърнено-житни и технически култури, като водещо е
зърнопроизводството. Почти цялата обработваема земя е заета с култури които се
обработват механизирано.
-незначителни площи са заети с етерично-маслени и лекарствани култури
/валериана, лавандула и салвия/
-бавно се връщат традициите в овощарството
Дейности по обследване на есенните и пролетните култури.
В изпълнение на заповед на Министъра на земеделието и храните №РД 09-44
/27.01.2016 г.са създадени експертни комисии със задача да провеждат периодично
обследване на площите със земеделски култури на територията на област Ловеч, за
установяване моментното им състояние, съобразно агроклиматичните условия и при
необходимост да издава констативни протоколи за 100% нереколтирани площи/по
образец/ в следствие на неблагоприятни климатични условия или природни бедствия по
условията и реда на Държавна помощ №131/2010.
В Ловешка област са засети 205 085 дка с пшеница, 30 060 дка с ечемик, 1 700 дка
тритикале и 23 890 дка със зимна маслодайна рапица
Резултати от 10% извадково обследване на площите засети с есенници, към
17.06.2016 г. Към 19.06.2015г. експертни комисии извършиха 10% извадково обследване
на 18 000 дка пшеница и 3 000 дка ечемик.От направената проверка се установи следното:
Пшеница: От наблюдаваните 20 000 дка, 3 800 дка са в много добро състояние,
12 400 дка в добро, 2 900 дка в средно и 900 дка в незадоволително състояние.
Ечемик: От наблюдаваните 3 000 дка, 150 дка са в много добро състояние, 1 350
дка в добро и 1 500 дка в средно състояние.
Всички площи от наблюдаваните са подхранени и третирани с хербициди. Няма
пропаднали и разорани посеви.Фаза на развитие: Пшеница- восъчна и пълна зрялост.
Ечемик:-пълна зрялост.Жътвата на ечемик започна в общините Ловеч и Угърчин.
Прогнозни средни добиви: Пшеница-384 кг/дка,Ечемик-344 кг/дкаОчаквано
производство: Пшеница-78 825 тона. Ечемик:-10 360 тона
При посещение на терен на 9 наблюдавани сегмента – от статистическо
наблюдение “Прогнозиране на добивите от пшеница и ечемик - реколта'2016” от
„Агростатистика” се констатира прогноза на високи добиви (пшеница – около 550600кг/дка и ечемик – около 450-500кг/дка-
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Пропаднали площи
Въз основа на постъпилите в ОСЗ и ОДЗ заявления от земеделски стопани,
експертни комисии, организирани от експерт в ОД”Земеделие”Ловеч извършиха
проверка на пропадналите площи и изготвиха констативни и обикновени протоколи,
продължителни валежи, паднали градушки и суша.
Изготвени са протоколи за 100% пропаднали площи вследствие на неблагоприятни
климатични условия- продължителни валежи и паднали градушки – 3 бр.
Изготвяне на регистър на издадени констативни протоколи на регистрирани
земеделски стопани, за настъпило неблагоприятно климатично условие-продължителни
валежи 100% пропаднали площи-2016г. и изпращане в МЗХ.
Бракуване на трайни насаждения
Организирани са 9 бр. комисии за бракуване на сливова овощна градина с
изтекъл амортизационен срок:
-в землището на с.Драгана, община Угърчин- два броя имоти с обща площ 10,396 дка.
-в землището на с.Малиново, община Ловеч- два броя имоти с обща площ 110,855 дка.
-в землището на с.Александрово, община Ловеч- един брой имот с площ 60,318 дка.
-в землището на с.Владиня, община Ловеч- един брой имот с площ 5,502 дка.
-в землището на с.Стефаново, община Ловеч- един брой имот с площ 88,719 дка.
-в -землището на с.Микре, община Угърчин- пет броя имоти с обща площ 65,057 дка.
-в землището на с.Дебнево, община Троян- 104 броя имоти с обща площ 150 дка.
Изготвени са протоколи.
-в землището на гр.Луковит, община Луковит- 24 броя имоти с обща площ 97,199 дка.
Изготвен е протокол и докладна записка до МЗХ.
Организирана и проведена комисия за бракуване на орехова овощна градина с
неизтекъл амортизационен срок в землището на с.Александрово, община Ловеч- един
брой имот с площ дка. Отказан протокол.
Оперативна информация
Събиране от Общински служби по земеделие , въвеждане в компютърна програма
и изпращане дава пъти в седмицата /понеделник и четвъртък/ оперативна информация в
МЗХ за проведени основни селскостопански мероприятия в растениевъдството обобщена
по общини

Дейности по Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за
мониторинг на пазара на зърно и писмо изх.№ 9166-24/02.03.2016г. на МЗХ
През 2016г. са извършени следните проверки по предварително изготвени графици:
-Обекти за съхранение на зърно- насрещни за достоверност-5 бр.
-Обекти за съхранение на зърно не подали декларация-1 бр.
-Регистрация на новообявени обекти за съхранение на зърно-2бр.
-Промяна на декларирани обстоятелства съгласно чл.7, ал.2 от Наредба
№23/29.12.2015г.- 8 бр.
-Земеделски стопани неподали декларация-9бр. Издадени са констативни
протоколи.
- Изготвени са графици за вземане на средни проби от ечемик, пшеница,
слънчоглед и царевица съгласно чл.31 ал.2 от Наредба № 23 от 29.12.2015г. за условията
и реда за мониторинг на пазара на зърно.
Взети са 70 броя проби от ечемик, пшеница, слънчоглед и царевица и доставяне в
Регионално звено на ЦЛОЗХ гр.Плевен към БАБХ.
Дейности по чл.2 ал.3 от Наредба №23/29.12.2015г.
- Ежемесечно приемане на декларации от обектите за съхранение на зърно и от
земеделските стопани за количеството произведено и налично зърно, обобщаване на
информацията и изпращане в МЗХ.
Изготвяне на тримесечни доклади за извършената дейност по Наредба
№23/29.12.2015г. и изпращане в МЗХ.
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ЖИВОТНОВЪДСТВО
Брой животни в Ловешка област по видове
към 30.12.2016г.
говеда общо
в.т.ч. крави
биволи
в.т.ч. биволици
овце общо
в.т.ч. овце майки
кози общо
в.т.ч. кози майки
свине общо
в.т.ч. свине майки
птици
пчелни семейства

13799
9685
370
170
49043
39896
16700
11877
4367
1010
286636
27794

Изготвени са 9 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,ДВбр103, от 25.11.2003г,изм. и доп. ДВ бр.94от 30.11.2012г към 06.02.2015 г.През 2016 г в
регистъра на област Ловеч е включен нов майкопроизводител –„Матеев”АД с общ брой
740 кошера на територията на пет села в област Ловеч.
Във връзка с постъпили 2 бр. жалби за натровени пчели, комисия назначена със
заповед на Директора на ОД”Земеделие” извърши проверка на 24.04.2016 г. и изготви
протоколи съгласно изискванията на нормативната уредба.
Дейности на областния консултативен съвет по животновъдство
На 14.01.2016г. от 11,00 часа в залата на Информационен център гр. Троян се
проведе среща на Областен консултативен съвет по животновъдство/ОКСЖ/ в област
Ловеч с ръководството на община Троян, експерти ДФЗ,БАБХ,ОДЗ Ловеч,МИГ Троян
Срещата се ръководи от ОД”Земеделие” – Ловеч. Присъстваха животновъди от Ловешка
област и представители от институциите:Дискутираха се въпроси, касаещи
регистрацията и идентификацията на животни, на заболяването син език, регистриране на
правните основания на животновъдите в ОСЗ, процедурата по разпределение на пасища
по чл37 и от ЗСПЗЗ, дейността на новооткрития фермерски пазар в гр .Троян.
На 18.01.2016г. от 10,00 часа в залата на Младежки информационен- гр. Летница
се проведе поредна среща на Областен консултативен съвет по животновъдство/ОКСЖ/ в
област Ловеч.Срещата се ръководи от ОД”Земеделие” – Ловеч. Присъстваха
животновъди от Ловешка и Летнишка общини,кметът на общ.Летница,експерти от
служба за съвети в земеделието,ОДЗ ОСЗ Ловеч .Срещата имаше за цел да се
информират животновъдите от община Летница за измененията в нормативната уредба,
свързани с предстоящото разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ и ДПФ за
животновъди, за заплащането и получаването на средствата по т. нар. бели петна от
процедурите по 37 в от ЗСПЗЗ, както и разяснения поради засиления интерес към мярка
6.3 от ПРСР.Надежда Василева –ГД ГД“АР“ОДЗ представи презентация.
На 15.03.2016г. от 10:00 часа в залата на ОДБХ- Ловеч се проведе среща на
Областен консултативен съвет по животновъдство /ОКСЖ/ в област Ловеч.
Срещата се ръководи от ОД”Земеделие”– Ловеч. Присъстваха животновъди от Ловешка
област, представители от институциите, както и г-н Н.Маринов, ГД ГД”ЗРП в МЗХ
София.
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Като резултат от проведената среща, консултативният съвет формулира решение за
неучастие в обявената стачка за 24 март, за излагане на проблемите и търсене на
решението им по пътя на конструктивния диалог с институциите.
На 07.04.2016г. от 11,00 часа в зала 109 на “Дом Преслав”- гр. Ловеч се проведе
работна среща на Областен консултативен съвет по животновъдство/ОКСЖ/ в област
Ловеч.
Присъстваха животновъди от Ловешка и Плевенска област и млекопреработватели
от област Ловеч. Специален гост на събитието беше г- жа Ирина Митева– Областен
управител на Област Ловеч. Присъстваха представители от следните институции.
Срещата се ръководи от ОД”Земеделие”– Ловеч. Д-р Росен Федерчев,директор на
ОДБХ,Ловеч Информира присъстващите за хода на извършваните от ОДБХ-Ловеч
проверки във ферми и млекопреработвателни предприятия.Д-р Въцова от ОДБХ разясни
процедура по Регламент 853, изработена е стратегия за тестване на млякото чрез
въпросници се проследява наличие на животни, водене на регистър, на дневници, на
договори, с лицензирани лекари. Следва становище на ОДБХ и при липсата му
производителя няма право да продава мляко. Трябва да се обърне особено внимание на
хигиената и документацията.
На 20.04.2016г. от 9 часа в зала 101 на Областна администрация- гр. Ловеч се
проведе
извънредна работна среща на Областен консултативен съвет по
животновъдство/ОКСЖ/ в област Ловеч във връзка с първото проникване на
заболяването ЗАРАЗЕН НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ в България.Заседанието бе проведено
едновременно с обучителен семинар за млекопроизводители, на който научни
работници от Институт по животновъдни науки- Костинброд, Земеделски институт- гр.
Шумен, Институт по планинско земеделие- гр. Троян изнесоха лекции по теми „Хранене
на млекодайни животни”, „Системи на отглеждане на млекодайни животни”, „Хигиенен
добив на мляко и качествени характеристики”, „Хуманно отношение към млекодайните
животни и влиянието му върху качествените показатели на млякото.Животновъдите бяха
информирани за начина на протичане на забаляването и предпазните мерки , които е
необходимо незабавно да проложат.
Броят на животните продължава да намалява. Причини за това са ниските
изкупни на животинската продукция, недостатъчните площи за паша за общо ползване,
захрастяване и заплевеляване на естествените ливади, застаряващо и намаляващо
население в селата.
С намаляване броя на животните в малките стопанства се наблюдава паралелно
окрупняване на животновъдни обекти.
Във връзка с подпомагането по ПРСР се наблюдава засилен интерес към
пчеларството

Дейности по Наредба №3/1999г.
-Регистрирани земеделски стопани за стопанската 2015/2016 година-1334 броя
от тях: физически лица - 1101бр., юридически лица – 233 бр.
-Новорегистрирани земеделски стопани-173 бр.
-Актуализирани анкетни формуляри-193 бр.
-Отписани земеделски производители- 32 бр.
Изготвени са служебни бележки на регистрирани земеделски стопани, писмо
справка за МВР,справки за регистрирани земеделски стопани за НАП, справка за
регистрирани земеделски стопани и отглежданите култури за НАП.
Извършени са ежедневни консултации със земеделските стопани.
Пререгистрирани земеделски стопани за стопанската 2016/2017 година-233 броя/,
новорегистрирани-26 броя

ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ
-Дейности свързани с експлоатацията и поддържането на язовирите
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В изпълнение на задълженията, възложени на областния управител в чл. 140 от
Закона за водите, междуведомствена комисия, назначена със заповед № РД -07-63/06.04.2016г.
на Областен управител на област Ловеч, в която участва експерт от ОД”Земеделие”
Ловеч извърши проверка на изпълнението на предписанията от обследването на
техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти и
проводимостта на речните легла на територията на област Ловеч. Бяха посетени на място
25 потенциално опасни водни обекта в област Ловеч. След приключване на проверките
бяха съставени констативни протоколи и общ доклад от дейността на комисията.
Във връзка със Заповед № Р-50 от 22.03.2016г. на министър- преседателя на
Република България, след приключване работата на междуведомствената комисия.
ОД”Земеделие изготви доклад до МЗХ относно:
1. Техническо и експлоатационно състояние на водните обекти в частност това на
потенциално опасните язовири.
- язовири на териториата на община Ловеч: Мишковец, Александрово, Полето, Пелик дере, Прелом,
Селището;
язовири

на териториата наобщина Троян: Добродан, Ледовото, КОС 1, КОС 2,
Шарковското;
- язовири на територията на община Тетевен: Малка Желязна;
- язовири на територията на община Луковит: Синдиката и Тодоричане;
- язовири на територията на община Летница: Каменец и Пустия;
- язовири на територията на общинаАприлци: Черещов дол;
- язовири на територията на община Ябланица: Боаза и Витина лъка
- язовири на територията на община Угърчин: Пазар дере и Каленик
Язовири стопанисвани от ''Напоителни системи'' ЕАД клон Среден Дунав
«Крапец», «Морун», «Света», «Сопот»
Язовири стопанисвани от Министерство на земеделието и храните: КОС-1 и КОС-2 на
територията на община Троян

В неизправно- частично работоспособно състояние са язовирните стени на 14
язовира, от тях общински са (Селището, Ледевото, Шарковското и Боаза) и държавни
(Пустия, Александрово, Мишковец, Пелик дере, КОС-1, Сопот, Морун, Каменец, Крапец
и Света). Съгласно изискванията на чл. 46 от Наредба №13/29.01.2004г. за условията и
реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията
към тях, на собствениците (ползвателите) на язовирни стени, са дадени съответните
предписания. Обектите могат да се експлоатират, но при ограничителни условия.
В не изправно не работоспособно състояние са язовирите: Тодоричене, КОС-2, Витина
Лъка, Каленик, Пазар дере, Черешов дол;
В предаварийно състояние са 4 язовира– Добродан, М. Желязна, Прелом и Полето.
2. Състояние на корекции на реки, защитни диги и отводящите дерета.
В Община Ловеч- Участък от коритото на р. Осъм след ВЕЦ „Камен рид”,
Защитните диги по брега на р. Осъм, край населено място Деветаки, Защитните диги по
брега на р. Осъм, в землището на с. Йоглав, Бент”Умаревци” при помпена станция в
землището на с. Умаревци;
Община Луковит- Напречната дига по р. Вит, в южния край на с. Торос, Участък
на река Вит в землището на с. Дерманци, Защитна дига по р. Вит, в южния край на с.
Дерманци;
Община Тетевен- Отводящото дере на яз. „Малка Желязна“;
Община Ябланица-Отводящото дере на яз. Витина лъка и р. Леснова;
Видно е, че са необходими планови и етапни ремонти за възстановяване на
първоначалните параметри на хидротехническите съоръжения. За целта, най-вече на
общините е необходима експертна техническа помощ за подготовката на проекти, за
възстановяване на липсващата документация, както и финансовото обезпечаване на целия
комплекс от дейности.
- Със заповед № РД-12-85/18.02.2016г. на Директора на ОД „Земеделие”- Ловеч бе
назначена комисия със задача да извърши проверка на дейността на сдруженията за
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напояване на територията на Ловешка област, относно спазване на разпоредбите на ЗСН
и раздел IV от методическите указания на МЗХ по прилагане на чл.14, т.49 и т.68 от УП
на ОД „Земеделие” /обнародван в ДВ бр.12 от 2016г. Комисия провери на място
сдружението за напояване „Света”-гр. Угърчин. Изготвен протокол по образец и изпратен
в МЗХ.
- Експерт от ОД”Земеделие Ловеч взе участие:
- в 2 обсъждания на тема „План за управление на речните басейни в Дунавски
район за басейново управление, обхващащ периода 2016-2021г.”
-в информационна среща под методическото ръководство на дирекция
„Хидромелиорации, инвестиционна политика и концесии”.
- в комисия за извършване преглед на активите на „Напоителни системи” ЕАД.
Комисията прегледа обектите и изготви протокол.
- в комисия за инвентаризация на хидромелиоративните обекти и съоръжения,
собственост на Министерство на земеделието и храните.
Във връзка с предоставени документи в ОД”Земеделие”Ловеч е изготвено
становище във връзка с учредяването на санитарно- охранителна зона /СОЗ/ около
съоръжения за водовземане- „КИ- Горна Видра”, „КИ- Долна Видра” и дренаж „Видрите”
от водоснабдителна група „Гложене” находяща се в землища на с. Гложене и с.
Градежница, община Тетевен, област Ловеч.
Изготвени са обобщени данни на изпратената от МЗХ анкета във връзка с
разработването на програмата по обновяване на Хидромелиоративния фонд, за периода
2017- 2020г. Обобщената информация бе изпратена на МЗХ.
Ежемесечно се извършва проверка на отчетите за извършени разходи по
поддръжка и експлоатация на ОПВВВ (Приложение 3 към чл.16 от методиката за
определяне на несправедливата финансова тежест).
На територията на областта беше извършен авариен ремонт на един от проблемните
участъци- корекция на р. Осъм- лява берма при км 107+400 земл. с. Йоглав, общ. Ловеч.
Ремонтът приключи в срок преди падане на температурите и повишаване на водното
ниво на реката.
Ежемесечно се проверяват докладите и констативните протоколи на охранителна
фирма „МУЛТИФОР.С.”ЕООД отговаряща за охраната на язовир Сопот.

КАМПАНИЯ ПО ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ
Дейности по извършени теренни проверки за 2015 г.
Приемане и обработване на възражения във връзка с Допустимия слой 2015г.
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. Заповедта на Министъра на МЗХ е от 22.12.2015г., съгласно която
е определен срока за подаване на възражения за допустимия слой от 23.12.2015г. до
25.01.2016г.
В област Ловеч подадени са обработени 70 възражения с 437 парцела.
Дейности по СИЗП и регистрация по СЕПП за 2016г.
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 площи;
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 Въвеждане на представените заявления в Система за регистрация на
кандидати и заявления за подпомагане – модул на ИСАК
Кампания 2016 беше съпроводена с много изменения в нормативната уредба,
задължително доказване на правно основание за ползваните площи, заявени за
подпомагане.
През март , непросредствено преди официалното стартиране на кампанията
по директни плащания 2015 г. екип от ОД”Земеделие” Ловеч извърши разяснителна
кампания на земеделските стопани. Срещите се проведоха по график във всяка община
на областта и преминаха при висок интерес от страна на стопаните.
. По указания на Гл. Дирекция МЗХ и ЦУ РА бяха изготвени предварителни
графици за разпределение на бенефициентите за регистрация в ИСАК по дни. Проведени
бяха разговори и срещи с доставчиците на Интернет по осигуряване на постоянна и
безпроблемна дейност по обмен на информацията между ОДЗ Ловеч, ОСЗ и ЦУ ДФЗ .
Изготвяни и изпратени списъци с оператори за регистрацията по СЕПП в МЗХ.
Получаване от МЗХ и предоставяне на ОСЗ инструкциите за работа с
ИСАК,Указания по кампания за директни плащания 2014. Проведени консултации и
обяснения по отделни въпроси от указанията с отделни оператори.
Приемане и предаване на заявления от ОСЗ на ОД ДФЗ Ловеч.
Системният администратор подпомагаше операторите при възникнали казуси
по регистрацията в ИСАК и при невъзможност да се разреши проблема се изпращаше в
МЗХ за компетентен отговор.
Поддържане на връзка с ОСЗ, ИРМ и РТИ за приключени заявления и
организиране на предаване на ОД ДФЗ Ловеч.
Постоянна връзка с ОСЗ, МЗХ и СД „ИМКО 3“ за отстраняване на възникнали
проблеми с експортиране на данни с правно основание от програмен продукт FPZ 2.
В област Ловеч са регистрирани ползватели и площи за 2015/2016 г както следва:
Справка за регистрирани в ИСАК заявления за
подпомагане към 16:10 на 17.06.2016 г.
ФЛ
Априлци
Летница

63

ЮЛ

ОБЩО

Площ за
кандидатстване

2

65

735.99

Бр.общ
2015

Сравнение

ЗАЯВЛЕНИЯ
60

108.33%

Бр.общ
2015

Сравнение

ПЛОЩИ
668.57

110.08

50

9

59

6237.32

56

105.36%

6332.8

98.49

Ловеч

234

74

308

32770.57

297

103.70%

31929.75

102.63

Луковит

122

22

144

11762.19

145

99.31%

11579.34

101.58

Тетевен

203

12

215

2019.6

220

97.73%

1731.22

116.66

Троян

184

32

216

15483,28

199

108.54%

7867.18

107.41

Угърчин

87

11

98

8182.68

99

98.99%

7790.44

105.03

Ябланица

61

5

66

2062.6

84

78.57%

1992.99

103.49

1004

167

1171

79254.23

1160

100.95%

129304.61

105.20

ОБЩО

Дейности по извършени теренни проверки за 2016 г.
Експерти от ОД „Земеделие” и ОСЗ участваха в обучение за промените за
подготовка и провеждане на теренни проверки 25.07.2015-27.07.2016 г. в с. Арбанаси,
организирано и ръководено от експерти на МЗХ.
В изпълнение писмо 9166-79/16.07.2016г. на МЗХ бе изготвена заповед и бяха
определени
оператори за извършване на теренни проверки и в област Ловеч.
Подготовиха се GPS устройствата за работа и оцветяване на физически блокове,
допустим слой и точки . Проверките на ФБ бяха по предоставени данни от МЗХ.
Съгласно изготвените графици по общини проверките започнаха на 31.08.2016г.
Проверени са 1231 ФБ от стандартните проверки, разпределени по общини както следва:
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Община
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Всичко област

ФБ
64
11
138
247
224
187
228
132
1231

площ
1566.22
713.2
5301.36
7439.79
4469.06
4283.34
9654.45
1403.26
34830.68

Дейности по подготовка и регистрация Държавна помощ „Намалена акцизна ставка
върху газьола, използван при първично селскостопанско производство
чрез използване на системата от ваучери за гориво”
По разпореждане и указания на МЗХ през месец Октомври се извърши
регистрация на ползвателите по схемата Държавна помощ „Помощ под формата на
отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско
производство”.
Регистрацията се извърши във нов вариант различен от 2014г., като ценните книги
„Ваучери“ се премахнаха. За целта в системата ИСАК беше добавена функция на втори
експерт от ОСЗ явяващ се контролен на регистриращия / първи експерт/. Възникналите
затруднения поради провеждане паралелно на други кампании се преодоляха успешно
Като нова система за регистрация възникваха множество въпроси и
проблеми, които се разрешаваха със МЗХ и ДФЗ през периода на регистрацията.
Затруднението се получи поради едновременното провеждане на теренни проверки и
изготвяне на доклади и справки по изготвените споразумения с цел издаване на
заповедите.
В област Ловеч са регистрирани 124 ползватели за подпомагане.

ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ
Дейности по създаване на масиви за ползване по чл.37в отЗСПЗЗ.
Експерти от ОДЗ и ОСЗ участваха в обучение относно новостите в нормативната
уредба и софтуера за изготвяна не споразумения между ползвателите за създаване на
масиви за уедрено ползване в периода 29.06-01.07.2016 г . в гр.Велико Търново.
Бяха изготвени заповеди за назначаване на комисии във всяко землище от
областта, за което са подадени заявления за участие.
Изходни данни за споразуменията и изпращане на ОСЗ и ИРМ – ФБ и CAD
файлове се подготвяха и изпращаха неколкократно. Софтуерът непрекъснато се
обновяваше с нови версии.
В периода на кампанията системният администратор непрекъснато подпомагаше
операторите при възникнали проблеми.
От 109 землища в областта, споразумения се изготвиха в 88, включително и в
планинските райони на община Тетевен,Троян, Априлци.
По искане на МЗХ са изготвяни различни справки относно хода на процедурата ,
площта на масивите за ползване , белите петна, постъпили средства по сметките за чужди
средства.
За стопанската 2016/2017 година са издадени 88 броя заповеди по чл37в, ал3. т.4
от ЗСПЗЗ.
Заповедите бяха обявени на интернет страницата на ОД”Земеделие” Ловеч, както
и изпратени до всички общини.
В уедрени масиви ще се ползват 681 313, 430 дка по общини, както следва :
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ОСЗ

Брой
землища
общо в
ОСЗ

Брой
землища
със
споразумен
ие или
разпределе
ние

бр.

бр.

Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица

Издадени заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
за стопанска 2016/2017г.
Брой
издадени
заповеди за
землища

Площ на
имоти по чл.
37в, ал.3, т. 2

Площ на имоти с
регистрирано
правно основание

Всичко по
заповед

бр.

дка.

дка.

дка.

4
4
34
12
13
22
11
9

1
4
34
12
6
11
11
9

1
4
34
12
6
11
11
9

71.949
3192.113
20501.696
16047.765
2903.757
6225.801
5843.614
6505.205

109

88

88 61291.900

12.506
84914.89
124749.383
267965.62
4008.336
24183.671
68533.826
22993.416

84.455
89482,445
298658.200
145161,230
6912.093
32033,429
77566,63
31165,149

597361.648 681313,430

Въпреки, че с всяка следваща година се сключват нови договори и площите в
масивите, за които няма сключени договори,т.нар.»бели петна»,намаляват, за областта
като цяло делът им остава висок.
Ползвателите вече втора година внасят на база средно рентно плащане дължимите
суми по сметка за чужди средства в ОД»Земеделие» Ловеч. За стопанската 2016/2017 г. те
са в размер на 1 096 087.50 лв.
По заявления на собственици или наследници, след проверка в Общинските
служби по местонахождение на имотите, ОДЗ своевременно превежда сумите на
правоимащите лица.
Във връзка с изменението на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ се извърши обмен на данни за
полски пътища в масиви за ползване с общините в област Ловеч в които има заповеди по
чл. 37в ал 4.ЗСПЗЗ
Дейности по управление и стопанисване на земеделските земи от ДПФ
СЪСТОЯНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ ОТ ДПФ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТЛОВЕЧ КЪМ 30.11.2016 г.

Община

Обща
площ

Предоставени за

земеделски

ползване

Ползвани
земеделски
земи без
правно

земи от

земеделски земи

основание

ДПФ /дка/

брой

брой

имоти

площ дка

Необработвани
земеделски
земи
брой

Свободни
земеделски земи
брой

имоти

площ
дка

имоти

площ
дка

имоти

площ
дка

Априлци

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0.000

Летница

5368.175

150

1787.190

0

0.000

3

12.992

136

3567.993

Ловеч

6378.893

397

5113.118

0

0.000

24

222.223

125

1043.551

Луковит

12893.932

1649

8771.001

0

0.000

0

0

857

4122.931

Тетевен

6788.319

10

2775.158

1

2.048

4

15.156

125

3995.957

Троян

2124.473

82

2109.555

0

0.000

0

0

6

14.918

Угърчин

8302.677

208

3590.643

0

0.000

33

934.592

214

3777.442

Ябланица

235.756

5

34.369

0

0.000

1

44.646

19

167.441

42092.225

2501

24181.034

1

2.048

65

1229.609

1482

16690.233

Общо:
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През изтеклия период на основание Заповед № РД-12-03/06.01.2016г. е определено
средното годишно рентно плащане за землищата от общината.
На основание Заповед № РД-12-28/26.01.2016г. на директора на ОД”Земеделие”Ловеч се извърши проверка на сключените преди 24 февруари договори за пасища, мери
и ливади и се определи полагащата се на ползвателите площ съгласно изискванията на
чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. Изготвен е протокол за извършената проверка. Договори не
отговарящи на изискванията които са изцяло прекратени са пет и един частично. По
искане на МЗХ изготвена и изпратена справка за брой договори и площ от ОПФ и ДПФ,
прекратени в изпълнение на §15 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Изготвен и изпратен за съгласуване списък на свободните пасища, мери и ливади от
държавен поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016/2017г.
Периодично се изготвят справки за процедурата по чл.37и за стопанската
2016/2017г. за пасища, мери и ливади от ОПФ и ДПФ.
Справка за процедурата по чл. 37и за стопанска 2016/2017 г.
от ЗСПЗЗ за пасища, мери и ливади от ОПФ и ДПФ в област Ловеч

Площи, определени с
решение на общински съвет
за стоп. 2016/2017

Площи, разпределени от
общинска комисия за стоп.
2016/2017

Подадени
заявления

Площи,
обявени
със
заповеди
(от
26.02.2016
г. и
14.05.2016
г.) на
министър
а на
земеделие
то и
храните
(чл. 37и,
ал. 2 от
ЗСПЗЗ)

За общо
ползване

За
индивидуа
лно
ползване

дка

дка

583.500

8258.000

583.500

0.000

24

8600.000

22180.137

6782.674

611.195

6633.928

15

2327.000

919.242

1181.000

2497.663

0.000

9177.775

16

6374.000

0.000

6374.000

913.827

0.000

15789.000

13

1770.830

0.000

1457.430

2772.258

1415.000

75845.000

39

14190.000

1415.000

15011.000

0.000

Угърчин

0.000

28288.637

12

4925.364

0.000

4925.364

1170.448

Ябланица

0.000

12754.988

6

4181.301

0.000

4181.301

0.000

ОБЩО

32772.379

224726.950

132

42951.995

32772.379

40496.269

7965.391

Община
За общо
ползване

За
индивидуално
ползване

дка

дка

8258.000

33665.000

7

22180.137

42572.622

Летница

919.242

Луковит
Тетевен

Априлци
Ловеч

Троян

бр.

дка

дка

Сключени
договори
ОПФ за
стопанската
2016/2017 г.

б
р
.

дка

1
0

1875.614

2

250.218

1
2125.832
2

Във с писмо № 9166-11/29.01.2016г. от МЗХ изготвена справка във връзка с
управлението и стопанисването на трайните насаждения, които не са бракувани.
Изготвени справки за достигнатите тръжни цени на проведените търгове.
Във връзка с писмо № 91-298/04.02.2016г.изготвени бюджетни прогнози за периода
2017-2019г.
Подготвени документи за РИОСВ Плевен за промяна на начин на трайно ползване в
землището на с.Дерманци.
Във връзка с изпълнението на §15 от ПЗР на ЗСПЗЗ, изискванията на чл.37и и чл.37м
от ЗСПЗЗ и въз основа на споразуменията изготвена справка по образец.
Относно провеждане на процедура по прехвърляне на собственост в полза на община
Ловеч на имоти предоставени на ПГВМ ”Проф.д-р Димитър Димов”-Ловеч, съгласно
писмо № 66-1414/10.03.2016г. на МЗХ изготвено становище и комплектована преписка.
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Относно провеждане на процедура по прехвърляне на собственост в полза на община
Ловеч на имоти предоставени на ПГГСД„Сава Младенов”-Тетевен, съгласно писмо № 661405/10.03.2016г. на МЗХ изготвено становище и комплектована преписка.
Относно провеждане на процедура по прехвърляне на собственост в полза на община
Ловеч на имоти предоставени на Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей
Румянцев”-Луковит, съгласно писмо № 66-1592/15.03.2016г. на МЗХ изготвено
становище и комплектована преписка.
Предоставена информация на дирекция ФУ, отдел „Бюджет” за степента на
изпълнение на провежданите политики и бюджетни програми.
Изготвена справка за броя на сключените договори по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ за
пасища,мери и ливади за стопанската 2014/2015г. и за 2015/2016г.
Във връзка с искана информация от МЗХ, е изготвена справка по образец за ползвания
ДПФ (пасища,мери, ливади и обработваеми земи ) по стопански години.
Изготвена справка за ползвания ОПФ по общини (пасища,мери, ливади и обработваеми
земи) по стопански години.
Въвеждане на данни в електрония регистър на ДПФ, архивиране и изпращане на МЗХ.
Изготвени и изпратени за съгласуване списъците на земеделските земи от ДПФ, обект
на първа тръжна сесия за стопанската 2016/2017г.
Изготвена справка за ОПФ и ДПФ пасища, мери и ливади по имоти с регистрирано
ползване за стопанската 2015/2016г.
Справка за имоти от ОПФ, пасища, мери и ливади със сключени договори по реда на
чл.37и от ЗСПЗЗ за първата стопанска 2015/2016година.
Във връзка с искана информация от МЗХ, е изготвена справка по образец, относно
предоставените имоти от ДПФ по реда на чл.24, ал.1 и ал.2 и чл.24б, ал.1 от ЗСПЗЗ.
Издадени 15 бр. удостоверения за липса на задължения по искане на община Угърчин.
Във връзка с парламентарно питане изготвена справка по образец за обявените
освободени площи с НТП „ПМЛ”от ДПФ (допълнителен списък) в изпълнение на
параграф 15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ по заповед на министъра от 14.05.2016г.
Изготвена справка- образец по общини и землища за останалите свободни площи ПМЛ
от ОПФ след разпределението на чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017г.
В изпълнение на чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ е извършена проверка на състоянието и
ползването на земеделските земи от ДПФ към 31 май и 30 ноември, съгласно писмо №
9166-72/19.04.2010г и методика № РД-04-6/30.03.2010г.На основание чл.37в, ал.10 от
ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г са сключени 56 / петдесет и шест / договора за наем на
стойност 45486.95 лв.
Във връзка със заявено желание за прекратяване на договор за аренда ВС-1911/15.10.2015г. и частично прекратяване на договри ВС-19-13/15.10.2015 и ВС-1913/16.12.2014г. след съгласуване с МЗХ са подготвени споразуменията за прекратяване.
На основание писмо изх. № 9166-68/23.06.2015г е изготвена и изпратена справка за
ползването на ДПФ по землища и НТП по образец.
Със Заповед № РД-12-155/13.06.2016г.на директора на ОД”Земеделие”-Ловеч е
открита процедура за провеждане на първа тръжна сесия с тайно наддаване за
едногодишни полски култури под наем, аренда за стопанската 2016/2017 стопанска
година. Постъпили са 11 заявления-оферти. Сключени са 8 бр. договора за наем за
едногодишно ползване за 2016.869 дка и 2 бр.договора за създаване на трайни
насаждения на площ от 116.782 дка.
Със Заповед № РД-12-182/16.08.2016г. на директора на ОД”Земеделие”-Ловеч е
открита процедура за провеждане на втора тръжна сесия за отдаване под наем на
едногодишни полски култури за една стопанска година и първа тръжна сесия за пасища,
мери и ливади на основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017г.
Постъпили са 6 заявления оферти. Сключени са 4 договора под наем на основание чл.37и,
ал.13 от ЗСПЗЗ за 858.066 дка и 2бр. договори за едногодишни полски култури за 112.554
дка.
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Със Заповед № РД-12-232/25.10.2016г. на директора на ОД”Земеделие”-Ловеч е
открита процедура за провеждане на втора тръжна сесия за пасища, мери и ливади на
основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017г. Постъпили са 3 заявления оферти.Сключени са 3 бр. договори на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за 2271.411 дка.
Изготвени са:
- справка за общия брой прекратени договори по § 15 от ЗИД на ЗСПЗЗ и справка
за прихода от наеми и аренди за 2015г., суми по действащи договори и прогнозни
приходи до края на 2016г.
-споразумения за прекратяване на договори за аренда.
- изготвена справка за ползватели от ДПФ по реда на чл.24, ал.2 и чл.24б от
ЗСПЗЗ, информация за регистрирана на тяхно име техника и дали е минала технически
преглед.
- уведомителни писма на всички земеделски производители за дължимите арендни
вноски.
По искане на МЗХ са изготвени следните справки:
- за имоти с начин на трайно ползване „трайни насаждения”, включени в заповедите
по чл.37в,ал.4 и 12 от ЗСПЗЗ.
- справка по образец за проведените тръжни сесии
- за имоти от ДПФ И ОПФ с начин на трайно ползване пасища и ливади, сключени
и прекратени договори
- за имоти от ДПФ с нееднородно НТП които трябва да се разделят и необходима
сума
- за имоти от ДПФ на които трябва да се променят кодовете, вид собственост и
необходима сума.
- за бюджетни прогнози за периода 2017-2019г.
- за резултатите от проведените търгове за отдаване под наем/аренда на земеделските
земи от ДПФ по /образец /.
Към 30.12.2016г. са изготвени и подписани 39 /тридесет и девет/ бр. договора на
основание чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017г., предстои изготвянето на
договори за всички имоти от ДПФ попадащи в споразуменията.
Участие в работна група на основание Заповед № РД-09-176/07.04.2016г.на МЗХ
издадена на основание чл.25, ал.4 и чл.45, ал.1 от Закона за администрацията.
В изпълнение на чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ е извършена проверка на състоянието и
ползването на земеделските земи от ДПФ към 30 ноември, съгласно писмо № 916672/19.04.2010г и методика № РД-04-6/30.03.2010г.
Във връзка Заповед № РД-46-425/25.08.2016г. на МЗХ на основание чл.25, ал.4 от
Закона за администрацията и чл.24, ал.1 от ЗСПЗЗ е извършена тематична проверка по
одобрена методика относно дейностите по стопанисване и управление на земеделските
земи от ДПФ.
Със Заповед № РД-12-227/14.10.2016г. на директора на ОД”Земеделие”-Ловеч се
извърши проверка на място и дистанционно по стопанисването и управлението на
земеделските земи от ДПФ в ОД”Земеделие”-Смолян. Изготвен е доклад.
Във връзка с проверката са изготвени справки по образец 1,2,3,4 и 5 / и са предоставени
на ОД”Земеделие”Ямбол.
Извършвани са ежедневно консултации на граждани и общини по въпроси,
касаещи държавен поземлен фонд и общински поземлен фонд.
Дейности по комисия по чл.17, ал.1 , т.1 от ЗОЗЗ
Издадени са 53 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.
Изготвени са 42 броя становища по постъпили преписки за разглеждане от
Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ. Извършени са огледи на място и са съставени
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констативни протоколи по 8 броя преписки за промяна на предназначението на
земеделска земя за разглеждане от Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ.
Изготвени са 6 броя писма до МЗХ, Областен управител на област Ловеч, РИОСВгр.Плевен, РЗИ-гр.Ловеч, РО”НСК”-Ловеч към РДНСК Северозападен район, Стопанска
камара-Ловеч за провеждане на заседания на комисията по чл.17, ал.1 , т.1 от ЗОЗЗ.
Организирани и проведени 6 заседания на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, на
които са разгледани са 42 броя преписки. Изготвени са 6 броя протоколи и 6 броя
решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ.
Изготвени са 6 броя писма до МЗХ и са изпратени протоколите и решенията от
заседанията на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ. Изготвени са писма до РИОСВгр.Плевен и са изпратени протоколите от заседанията на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от
ЗОЗЗ.
Постановени решения от Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на
площадки за проектиране-24броя за площ 57728 кв.м. Постановени решения за
утвърждаване на трасета за проектиране на ел.проводи и водопроводи - 0 броя.
Постановени решения от Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна на
предназначението на земеделски земи-18 броя за площ - 35981 кв.м, внесени такси по
чл.30 от ЗОЗЗ- 40904,90 лева.
8 броя за площ - 13 071 кв.м и такси по чл.30 от ЗОЗЗ- 5398,70 лева.
Влезли в сила решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна на
предназначението на земеделски земи-18 броя за площ- 35981 кв.м, внесени такси по
чл.30 от ЗОЗЗ- 40904,90 лева.
По сметка на МЗХ са заплатени такси по чл.9 и чл.11от Тарифата за таксите в размер
на 1995,00 лв.
Изготвени са препис-извлечения от решенията на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от
ЗОЗЗ.
По всички разгледани преписки от Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ са изготвени
42 броя уведомителни писма до заявителите за постановените решения на комисията. На
заявителите са връчени 19 броя преписки и препис-извлечения от решенията на
Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ.
Изготвени са справки до МЗХ за постановените и влезли в сила решения за промяна
на предназначението на земеделските земи от Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за
периоди 01.01.2015 г.-31.12.2015 г., 01.01.2016 г.-31.03.2016 г. и 01.01.2016 г.-30.06.2016
г, от 01.01.2016 г.-30.092016 г. и от 01.01.2016 г.-30.12.2016 г.
Изготвено е 2 броя писмо до МЗХ – Комисия за земеделските земи са изпратени 2
бр.преписки за промяна на предназначението на земеделски земи, на основание чл.51,
ал.2 от ППЗОЗЗ.
Дейности по Наредба №19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без
промяна на предназначението
Във връзка с постъпили заявления от граждани са изготвени 22 броя заповеди за
назначаване на комисии за извършване на проверка на място на имотите, в които ще се
изграждат обекти по Наредба №19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без
промяна на предназначението. Извършени са проверки на място от комисии и са
изготвени 22 броя констативни протоколи от извършените проверки.
Изготвени са 22 броя становища, на основание чл.11, ал.1, т.4 от Наредба
№19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението.
Във връзка с писмо на МЗХ изх.№9166-20/26.02.2016 г. са изготвени 8 броя
справки до МЗХ за декларираните имоти и дължимите местни данъци и такси към
15.03.2015 г.и 25.03.2016 г. за всички общини в област Ловеч.
Във връзка с писмо на МЗХ е изготвена справка до МЗХ за строителство в територии
на организациите по §12 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, което е с неустановен /незаконен/
характер за всички землища на територията на област Ловеч.
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Във връзка с писмо на МЗХ е изготвена справка до МЗХ за несключени договори по
чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ по издадени заповеди, поради неявяване или отказ на заявителите за
периода 2014 г. и 2015 г
Във връзка с писмо изх.№9166-10/28.01.2016 г.на МЗХ е изготвена и изпратена
справка до МЗХ, относно заведени имоти в баланса на МЗХ, на основание Методика за
остойностяване, заприходяване, актуализиране и отписване на имотите, включени в
стопанските дворове на организациите по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и на имоти по чл.53 от
ППЗОЗЗ, утвърдена със заповед №РД 09-36/21.01.2016 г. на министъра на земеделието и
храните, съгласно чл.7 на методиката за всички землища на територията на област Ловеч.
Във връзка с писмо на МЗХ е изготвена справка до МЗХ за извършените продажби
на имоти- държавна собственост с ПКБ в ОД”Земеделие”-гр.Ловеч през 2015 г.За
периода е извършена продажба по 2 договора на стойност241 942 ПКБ.
Във връзка с писма на МЗХ са изготвени справки:
- а сключените договори по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ и постъпили приходи в периода
01.11.2015 г. до 31.12.2015 г. в ОД”Земеделие”-гр.Ловеч.
-за извършените продажби на основание чл.27, ал.6 и чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за
периода 01.11.2015 г. до 31.12.2015 г. в ОД”Земеделие”-гр.Ловеч.
-за извършените разпоредителни сделки по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ в периода
01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. в ОД”Земеделие”-гр.Ловеч.
-за движението на преписки по чл.27, ал.6 и ал.8 от ЗСПЗЗ до МЗХ за периода
01.01.2015 г.-31.12.2015 г. и 01.01.2016 г.-15.06.2016 г. и 01.01.2016 г.-07.12.2016 г.
-за приходи от наем постъпили по сметка на МЗХ.
-за прихода за периода 01.01.2016 г.-15.09.2016 г. от такси по ЗОЗЗ и от продажба
и наем на имоти в стопанските дворове и за прогнозните приходи за периода 15.09.2016
г.-15.12.2016 г.
за постановени и обжалвани наказателни постановления по ЗОЗЗ. за периода
01.01.2016 г.–30.06.2016 г. за постановени и обжалвани наказателни постановления по
ЗОЗЗ.
Изготвени и изпратени са до МЗХ 7 броя предложения, становища и искания за
издаване на заповеди на основание чл.45а, ал.2 от ППЗСПЗЗ за придобиване на
собственост на земя по реда на чл.27, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ.
Във връзка с подадени молби и заявления на граждани са изготвени:
8 броя удостоверения по чл.66, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността.
- 6 броя писма за дължимите суми за ползване на имоти, частна държавна
собственост, съгласно чл.27а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.56д, ал.5 от ППЗСПЗЗ.
Изготвени са 10 броя предложения до Областен управител –гр.Ловеч за издаване на
актове за държавна собственост на имоти от ДПФ, собственост на МЗХ.
Извършвани са проверки и са изготвени писма - отговори на писма и молби на
граждани – 30 броя.
Изготвени са 2 броя писма до община Ловеч във връзка с обявления на ПУП-ПРЗ.
Изготвени са 2 броя писма до МЗХ и е изпратена за разглеждане преписка за
магистрала „Хемус”, на основание чл.47, ал.15, ал.16 и ал.17 от ППЗСПЗЗ.
Във връзка с окомплектоване на преписка и изпълнение на изискванията на чл.56з,
ал.2, т.8 от ППЗСПЗЗ е подадено 1 брой заявление до РИОСВ-гр.Плевен за предоставяне
на достъп до обществена информация за имоти в землището на гр.Летница, област.Ловеч.
На основание получени заповеди от МЗХ за разрешаване на продажба на земи, частна
държавна собственост по реда на чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ са изготвени 4 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
последиците при неспазването им.
Във връзка с извършване на плащане с ПКБ на имоти частна държавна собственост
по издадени заповеди от МЗХ съм изготвила 3 броя писма до Централен депозитар –
гр.София и са изпратени приложените документи.
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Изготвени и сключени са 4 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.45 а, ал.2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ в изпълнение на 4 броя заповеди на МЗХ за 11 броя
имоти с площ – 32550 кв.м на обща стойност - 81799,00 лева, от които 38123,00
лева са платени с ПКБ и 43676,00 лева са платени с лева, режийни разноски с вкл.ДДС
в размер на обща стойност – 1963,18 лева и дължими суми за ползване на имотите,
определени съгласно чл.56д, ал.5 от ППЗСПЗЗ в размер на обща стойност – 17272,28
лева. Сумите са внесени по сметка на МЗХ.
Съгласно чл.27а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.56д, ал.5 от ППЗСПЗЗ по сметка на МЗХ са
внесени дължими суми за ползване на земи в стопанските дворове в размер на 19571,58
лева.
В изпълнение на заповеди на МЗХ са изготвени 4 броя писма до МЗХ и са изпратени
сключените договори по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ за покупко-продажба на имотите.
Подадени са заявления до Дирекция „Местни приходи” в Общините за закриване на
партиди на имоти.
Изготвени са писма до общините, ОСЗ и СГКК-гр.Ловеч и са изпратени копия на
сключените договори за покупко-продажба на недвижими имоти.
Изготвено е 1 бр.предложение и становище до МЗХ за съгласуване по реда на чл.56з,
ал.1 от ППЗСПЗЗ обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в
гр.Летница, общ.Летница, област Ловеч. Изготвена е заповед за обявяване на търг по реда
на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, която е обявена в местен вестник, на сайта и на
информационното табло на ОД”Земеделие”-гр.Ловеч, на ОСЗ-гр.Ловеч – ИРМгр.Летница и община Летница. Изготвен е протокол за определяне на начални тръжни
цени на имотите.
Изготвени са заповед за назначаване на комисия за провеждане на търга и протокол от
проведения търг. Изготвено е писмо до МЗХ и е изпратен протокола от търга, заедно със
заявленията и приложенията към тях, за одобряване на протокола от министъра на
земеделието и храните. След одобряване на протокола е изготвена заповед за класиране
на участниците, за която с писма са уведомени участниците в търга. Изготвени са
констативни протоколи за липса на възражения по обявения протокол и обявената
заповед за класиране на участниците в търга. Изготвени са констативни протоколи за
обявяване на протокола и заповедта за класиране на участниците в търга.
Изготвен и сключен е 1 брой договор за покупко-продажба на недвижими имоти частна държавна собственост, на основание чл.24, ал.1 изр.второ и чл.33, ал.4 от ЗСПЗЗ,
чл.56р, ал.1 от ППЗСПЗЗ, съгласно одобрен с писмо изх.№АО-1000/02.06.2016 г. на
Министъра на земеделието и храните протокол за проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от
ЗСПЗЗ за 6 броя имоти с площ – 60 630 кв.м на обща стойност - 239 483,00 лева,
Данък добавена стойност в размер на 48 567,15 лева, режийни разноски с вкл.ДДС
в размер на обща стойност – 5 747,59 лева. Сумите са внесени по сметка на МЗХ.
Изготвени са писма до МЗХ, община Летница и СГКК-гр.Ловеч и е изпратен сключеният
договор по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за покупко-продажба на имотите.
Във връзка с писмо на МЗХ изх.№91-527/29.02.2016 г. са изпратени писмо, скици и
протоколи до Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията
„Никола Пушкаров”-гр.София за категоризиране на земеделските земи по §12а от ПЗР на
ЗСПЗЗ, за всички имоти, които отговарят на условията на чл.105, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ.
Във връзка със заповед на МЗХ за извършване на продажба на земя в гр.Летница по
реда на чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ е изготвено писмо до МЗХ за отказ от извършване на
плащане на земята.
Изготвени са заповеди за назначаване на комисии :
за приемане на планове на новообразуваните имоти за имоти в с.Врабево,
общ.Троян, обл.Ловеч, гр.Ловеч, кв.”Гозница”, обл.Ловеч, с.Каленик, общ.Угърчин,
обл.Ловеч. Изготвени са писма до ОСЗ-гр.Троян и ОСЗ-гр.Ловеч, ОСЗ-гр.Угърчин и до
възложителите за обявяване на протоколите. Изготвени са констативни протоколи за
обява на протоколите на информационното табло на ОД”Земеделие”-гр.Ловеч. Изготвени
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са констативни протоколи за липса на възражения по протоколите. Изготвени са заповеди
за одобряване на плановете на новообразуваните имоти за имоти в с.Врабево, общ.Троян,
обл.Ловеч, в гр.Ловеч, кв.”Гозница”, обл.Ловеч и с.Каленик, общ.Угърчин, обл.Ловеч, на
основание чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ. Изготвени са писма до възложителите и са изпратени
заповедите за одобряване на плана на новообразуваните имоти. Изготвени са констативни
протоколи за липса на възражения по обявените заповеди.
за приемане на планове за оцифряване на парцели в стопанските дворове в землищата
на с.Торос и с.Румянцево, общ.Луковит, с.Батулци, общ.Ябланица и с.Български Извор и
с.Гложене, общ.Тетевен, обл.Ловеч.
Изготвени са констативни протоколи.
Изготвени са писма до ОСЗ-гр.Луковит и ОСЗ-гр.Тетевен и са изпратени
протоколите за приемане на плановете за оцифряване и съобщенията за обявяване на
информационните табла. Изготвени са протоколи за обявяване на информационното
табло на ОД”Земеделие”-гр.Ловеч на съобщенията за приемане на плановете за
оцифряване на парцелите. Във връзка с писма на МЗХ са изготвяни справки за
оцифряване на парцели в стопанските дворове и са изпратени до МЗХ заверени копия от
изходните материали и възлагателните писма, предоставени от ОСЗ на фирматаизпълнител.
Изготвени са 50 броя молби за данъчни оценки на имоти от ДПФ, собственост на
МЗХ и декларации по чл.14 от ЗМДТ и са подадени в общините.
Участие на експерт от ОД”Земеделие”в:
заседание на екологичен експертен съвет за приемане на доклад по екологична
оценка за „Общ устройствен план на Община Летница”.
-комисия за определяне размера и границите на терена на общинското депо за
неопасни отпадъци, подлежащ на рекултивация в землището на гр.Ябланица,
общ.Ябланица, обл.Ловеч.
- комисия за определяне размера и границите на терена на общинското депо за
неопасни отпадъци, подлежащ на рекултивация в землището на с.Гложене, общ.Тетевен,
обл.Ловеч.
- комисия за приемане на етап:”Биологична рекултивация” на обект:”Закриване и
рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци” в землището на
гр.Угърчин, общ.Угърчин, обл.Ловеч
Във връзка с писма на СГКК-гр.Ловеч, относно изготвени проекти за изменение
на кадастрални карти и кадастрални регистри на землища в област Ловеч, са изготвени 9
броя становища по проектите до СГКК – гр.Ловеч.
Извършвани са ежедневно консултации на граждани по въпроси, касаещи ЗОЗЗ,
ППЗОЗЗ, ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, Наредба №19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски
земи без промяна на предназначението и други нормативни документи.
В резултат на извършените дейности и проведени процедури по реда на ЗСПЗЗ,
ППЗСПЗЗ, ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ в област Ловеч през 2016 г. по сметката на МЗХ са внесени
повече от 457 000 лева.
Дейност на комисията по чл.19 ал.2 от ЗСПЗЗ
Проведени са 8 заседания на комисиите в общини Априлци, Троян, Тетевен и
Ябланица. Изготвени се протоколни решения .Със заповеди на Директора на ОДЗ Ловеч протоколните решения по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ са одобрени и са изпратени
на компетентните органи по каналния ред.
В изпълнение на заповед №РД-12-214/21.09.2016 г. относно §17 от ПЗР от ЗИД на
ЗОЗЗ и писмо изх.№91-2004/02.09.2016 г.със заповеди на Директора на
ОД”Земеделие”Ловеч бяха назначени комисии за всички общини от областта с участие
на експерти от ОДЗ, ОСЗ и ДГС, които извършиха проверка на имотите, описани в раздел
ІІ на протокола по чл.45в,ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ и са гори по смисъла на чл.2, ал.1 от
Закона за горите, изготвиха протоколи и представиха вМЗХ.
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Експерти от ОДЗ Ловеч участваха в семинар в гр.”Хисаря”, проведен от МЗХ във
връзка с промените в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.
Дейности по предаване на цифровите модели на картата на възстановената
собственост КВС.
Получаване от ОСЗ тестването и прeдаване на цифровите модели ЗЕМ файлове на
МЗХ, съгласно определения график.
Ловешка област е с най- много землища - 80 с прекратена поддръжка на КВС и
одобрени КК и КР. Получаване на цифрови данни от АГКК чрез МЗХ за землища на
кадастрална карта, тестване на землищни граници на данните от АГКК. Разпределение
на данните по общини и раздадени с писмо на началници на служби. Изготвен протокол
за МЗХ.
От 02.12.2016г. е открита процедура за приемане на останалите 28 землища в
АГКК съгласно ДВ бр. 96 от 02,12,2016г.
СГКК гр. Ловеч предостави На ОДЗ Ловеч през месец февруари и юли
актуални цифрови модели CAD файлове на землищата с одобрена кадастрална карта
80 бр.
Периодично се събира от ОСЗ, обработва и предава справка на РДГ Ловеч за
поземлените имоти в горски територии,за които са извършени разпоредителни действия.
Съгласно указания и разпореждане на МЗХ периодично ОДЗ се събират
архивирани данни от информационна система ФЕРМА.
Извършват се справки и проверки за поземлени имоти, свързани с дейността на
експерти от ОДЗ Ловеч.
Системният администратор изготви на сечение на имоти ОПФ и ДПФ с
актуалния допустим слой утвърден на 01.03.2016г. и предоставяне на общините в област
Ловеч.
По указание на МЗХ се тестват землищни граници на данните от АГКК.
Експертите от ОДЗ и ОСЗ ежедневно извършват консултации на граждани по
въпроси, касаещи ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ,ЗСПЗЗ и съпътстващите ги наредби,
касаещи поземлените отношения и възможностите за получаване на средства по
директните плащания..
Изготвени са отговори на многобройни жалби и запитвания на граждани по
отношение правомерността на ползване на собствените им земи.

ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА
ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА
С заповед на Министъра на земеделието и Храните от 01.01.2016 година
Контролно Техническа Инспекция беше закрита. Нейните функции се поеха от
ОД”Земеделие”.Възникналите проблеми свързани с промяната / нови образци на
квитанции, знаци за ГТП, стикери, талони за ГТП, заявления, актове за административно
на нарушение, технологично време за отпечатване и др./ създадоха първоначално
нарушение с близо три месеце на графиците за извършване на годишни технически
прегледи.
Въпреки създадените трудности, цялата дейност на инспекторите бе подчинена
на изискванията на ЗРКЗГТ и произтичащите от него наредби. С всичките си действия
служителите се стремяха да подсигурят технически изправна и безопасна земеделска и
горска техника и машини за земни работи за нуждите на обществото.
Инспекторите успяха да наваксат закъснението на годишните технически
прегледи и най-вече тези на зърнокомбайните,за да могат те да влязат навреме в жътвата
за прибиране на есенниците.
По време на техническите прегледи се следеше стриктно за техническото
състояние и обезопасеността на машините, обръщаше се внимание на изискванията за
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безопасност при работа и транспорт, както и за притежаване
правоспособност на работещите с нея.
През 2016 година инспекторите извършиха::
№ по
ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.

на документ за

Извършени процедури

брой

Сума

Регистрации на ЗГТ и МЗР
Годишни технически прегледи
Регистрационни табели
Такси за изработване свидетелствата на
ЗГТ
Извършени бракове на ЗГТ
Издадени свидетелства за
правоспособност за работа с ЗГТ

566
3313
220

2264,00
37513,00
2059,07

566

3962,00

35

140,00

82

820,00

Годишните технически прегледи и контрола са основната дейност на инспекторите
, за поддържане на техническата изправност на техниката. Годишните технически
прегледи и контрол, които са основна дейност на инспекторите се извършваха по
утвърдена методика и предварително изготвен и утвърден график, който бе оптимизиран
така че това да не се отрази на качеството на прегледите.
Като цяло в Ловешка област се подобри състоянието на машино-тракторния парк,
свързано със закупуване от страна на земеделските стопани на нова, по-продуктивна
техника, което доведе до много по-малко предпоставки за нарушения, свързани с
неизправна и необезопасена техника.

АГРОСТАТИСТИКА
Във връзка с изпълнение на годишната работна програма за дейностите по
агростатистика, през месец януари се анализираха и въведоха в компютърни програми
резултатите от статистическите въпросници от проведените наблюдения през
годината..Изготвиха се отчети за всяка анкета след приключване и, данните са въведени в
компютърните програми, след което изпратих данните на МЗХ –София.
Анкета “Наблюдение на дейността на предприятията преработващи плодове
и зеленчуци в България през 2015 година.” в област Ловеч.
Анкетата имаше за цел:да даде информация за състоянието и структурата на този
подотрасъл през 2015г.,да се определи размерът на доставените и преработени в страната
количества от плодове и зеленчуци.,да прогнозира количествата пресни плодове и
зеленчуци за преработка.
В административна област Ловеч се анкетират като работещи 6 стопанствапреработвателни предприятия.
Основни резултати от наблюдението:
Доставени пресни плодове
Видове плодове

No
1
2
3
4
5
6
7
8

Вишни

Количество (тонове)
371

Малини

383

Ягоди

265

Диворастящи къпини

121

Диворастящи боровинки

27

Кайсии

426

Къпини

65

Сливи
Общо:

161.8
1 819.8
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Доставени пресни зеленчуци
Видове зеленчуци

No

Количество (тонове)

Пипер

1

452

Произведена готова продукция през 2015г.
No

Готова продукция от плодове/тонове/

Готова продукция от зелечуци/тонове/

1

1494.3

250

Анкета годишни наблюдения на дейността на млекопреработвателните
предприятия през 2015г.
През 2015 година се анкетират като работещи 7 мандри
Количество сурово мляко постъпило за преработка.
Видове мляко

Съдържание на млечни
мазнини %

Количество (литри)

Краве
Овче
Козе
Биволско
Смесено
Общо мляко

3973438
1 303 631
2 387 395
c
0
7 664 464

3
7
3
с
0
13

Съдържание на
белтъчини %
3
5
3
с
0
11

c – конфиденциални данни.

Производство на основни млечни продукти.
Наименование на продукта

No
6

Пресни пакетирани млека (литри)

7
8
9
10

Заквасени млека (кг)
Сметана (кг)
Масло (кг)
Саламурени сирена от краве мляко (кг)

Количество

В това число с
добавка на
растителни мазнини
с
///

1 062 889
0
0
311 297

///
///
///
0

11 Кашкавал от краве мляко (кг)

101 870

0

12 Саламурени сирена от други млека (кг)
13 Кашкавал от други млека (кг)

604 326
7 941

0
0

2 088 323

0

Общо

14
c – конфиденциални данни.

Анкета годишни наблюдения за дейността на кланиците за червено и за бяло месо
през 2015г.
Годишното наблюдение за дейността на кланиците започва на 15 март и завършва
на 15 април на текущата година, като се събира информация за предходната година от
01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
През 2015 г. «Агростатистика» към ОДЗ в гр. Ловеч, наблюдава дейността на 5
кланици за червенo месo и 1 кланица за бели меса, които работят на територията на
областта:
Брой заклани животни и промишлено производство на червено месо.
Видове и категории животни
Телета и млади говеда
Юници
Крави
Бикове и волове
Общо говеда:
Прасенца
Угоени свине

Брой заклани
животни

в т.ч. заклани на
ишлеме

Кланично тегло
(кг)

193

66

4

0

31 897
1 109

226

36

59 122

329

107

79 148

752

209

171 276

0

0

0

29 818

0

1 993 532
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Други свине

896

0

130 960

Общо свине:

30 714

0

2 124 492

Общо ДРД /овце и кози/:

1 256

32

14 346

Биволи и еднокопитни:
Общо животни:

с
32 722

с
241

с
2 310 114

c – конфиденциални данни.
Поради спазване на изискванията за статистическа тайна не се представят данни за
наблюдаваните кланици за бели меса, понеже в област Ловеч има само 1 работеща:
- “Авис” ООД – с. Йоглав – кланица за клане на патици за добив на втлъстен черен
дроб.
Анкетиране на млекопреработвателните предприятия - месечните данни за 6 месеца
от януари –до юни по месеци -42 броя.
Анкетиране на кланиците за червени и бели меса - месечните данни за 6 месеца от
януари –до юни по месеци - 36 броя.
Въвеждане на данните в компютърни програми по месеци. Експорт на въведените
данни на МЗХ-София -78 броя.
Анкета “Наблюдение на производството на плодове в България реколта 2015 г.”
Анкетата се проведе в периода 17.11.2015 г.-27.01.2016 г. чрез анкетиране на 139
стопанства, отглеждащи трайни насаждения за стопанската 2014/2015 г. Данните от
попълнените анкетни карти след проведения контрол бяха въведени в компютърната
програма и изпратен експорт в МЗХ в определения срок. От МЗХ е изпратен образец на
доклад, които съм изготвила. Това са част от основните показатели в него :
Плододаващи площи:

7893.5 дка

Реколтирани площи:

6044.95 дка

Невстъпили в плододаване площи:

1169.5 дка

Изоставени площи:
Нереколтирани площи (ОБЩО):
Новозасадени овощни видове:
Застраховани площи за стопанската година:
Реализация на произведена продукция от плодове:

373 дка
1848.55 дка
398 дка
750.4 дка

2797555 кг

За собствена консумация:

52631 кг

За търговската мрежа:

280054 кг

За преработватели:

1900657 кг

Директни продажби на дребно:

300483 кг

Рента и плащане в натура:

77000 кг

Изпращания в ЕС и за износ в трети страни:

с

Други направления:

0

Нереализирани количества на склад:
Загуби в стопанството:
Заб. Където “с” са конфиденциални данни съгласно Закона за статистиката.

106430 кг
с

Анкета „Птицевъдството в България през 2015 г.“
Анкетата се проведе в периода 20.01.2016 г.-19.02.2016 г. чрез анкетиране на 78
стопанства, отглеждащи птици от различни видове и направления и люпилни, включени
в извадка. От тях 75 стопанства са действащи, в т. ч. едно ново, и три с прекратена
дейност.
Данните от попълнените анкетни карти след проведения контрол бяха
въведени в компютърната програма и изпратен експорт в МЗХ в определения срок.
Наблюдаваме трайна тенденция при производството на яйца от кокошки за консумация
през 2015 г. са 11 327 308 бр., докато през 2014 г. са били 9 852 950 бр., а през 2013 г. са
били едва 5 638 492 бр.През 2015 г. са реализирани 32 627 бр. кокошки и петли, бройлери
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– 621 810 бр. и патици, отглеждани за втлъстен черен дроб 10 000бр. В Ловешка област за
2015 г. няма стопанства, които да залагат яйца за инкубация и да реализират еднодневни
пилета.
Анкета “Наблюдение на добивите от земеделски култури- реколта 2015 г.”
Анкетата се проведе в периода 17.11.2015 г. -27.01.2016 г. чрез анкетиране на 161
стопанства, отглеждащи полски култури за стопанската 2014/2015 г. Данните от
попълнените анкетни карти след проведения контрол бяха въведени в компютърната
програма и изпратен експорт в МЗХ в определения срок. От МЗХ е изпратен образец на
доклад, които съм изготвила. Това са част от основните показатели в него :
Показатели

Реколтирани
площи
(дка)
(дка)

Засети
площи
(дка)

Производство
(килограми)

Основни площи с група култури
Площи със зърнено-житни култури

314 258

312 606

135 511 063

Площи със зърнено-бобови култури

1 289

1 289

346 720

Площи със зърнени култури-общо

315 546

313 895

135 857 783

Площи със маслодайни култури

149 546

148 946

31 994 774

1 439

1 388

33 670

43 267

30 588

16 404 392

Площи с други технически култури
Площи с фуражни култури

Площи с основни култури

Засети площи
(дка)

Пшеница-общо и лимец
Ечемик-общо
Царевица за зърно
Рапица
Слънчоглед-общо
Царевица за силаж

Реколтирани
площи
(дка)
(дка)

Производство
(килограми)

151 223

149 713

67 851 504

29 875

29 875

12 345 968

128 931

128 801

54 323 271

28 963

28 363

4 840 780

116 491

116 491

26 611 329

5 233

4 887

10 256 180

Анкета „Система за земеделска счетоводна информация“
Съгласно заповед № РД –12-29/27.01.2016 г. и във връзка със Заповед № РД 0935/21.01.2016 от МЗХ в област Ловеч се събира на земеделска счетоводна информация от
57 броя стопанства. Изготвят сеежеседмични справки за хода на анкетиране на
земеделските стопанства, включени в СЗСИ. Изготвя се годишен отчет за извършените
дейности за функциониране на СЗСИ през 2016 г. Като през периода 37 стопанства са без
счетоводство и 20 са с двустранно счтоводство.. Средните разходи, които са извършени
за едно стопанство са в размер на 200 лв.
Анкета “Структура на земеделските стопанства в България през 2016 г.”
Във изпълнение на писмо от МЗХ от началото на юни е проведено тестване на
терен на проект на статистически въпросник. Съвместно с колегите сме провели четири
интервюта със земеделски стопани. Изготвен е доклад за проведеното тестово
изследване, в което са описани въпросите, на които респондентите срещат най- големи
трудности при отговор. Анализирано е средното времетраене на една анкета, съответно и
времето за последваща обработка на информацията (проверка на логически свързани
въпроси, попълване на въпросника на хартиен носител).Сканираните въпросници заедно
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с горецитирания доклад са качени в посочените срокове на FTP – сървъра на МЗХ.През
месец август експертите по агростатистика организираха и проведоха тридневно
обучение на 14 анкетьора за анкетата. Направени са индивидуалните извадки и всички
необходими документи за стартиране на наблюдението. До края на 2016 г. са приети
всички анкети от наетите анкетьори – 884 бр.
Справка за новосъздадени овощни насаждения през есента на 2015 г. и пролетта на
2016 г. за област Ловеч :
Община наименование

Площи с овощни насаждения, създадени през есента на 2015 и
пролетта на 2016 г. (дка)
Ябълки Круши Праскови

2

3

4

6

Сливи

Орехи

8

11

Бадеми Лешници Малини
12

13

ОБЩО

14

16

Априлци

5,0

5,0

Ловеч

14,5

14,5

Луковит

4,0

Тетевен

25,0

Троян

43,6

Угърчин

6,0

10,0

226,0

3,4

254,4
43,6

6,8

63,0

Ябланица

4,0

2,0

4,0

41,4

5,5

69,8

////////

4,0

2,0

4,0

136,3

298,5

1,5
6,0

1,5

58,4
3,4

455,7

Годишна земеделска статистика През месец ноември е изготвена справка за
2015/2016 г. за област Ловеч :
Култура

Код

Площи за
реколтиране
(дка)
01

Средни добиви
(кг/дка)
02

Производство

03*

(кг)
04

I. Основни земеделски култури
Кориандър

02

Люцерна (суха маса)

03

295,0

125,0

36 875,0

21 200,0

460,0

9 752 000,0

52,4

1 850,0

96 940,0

0,0

0,0

0,0

43,5

7 350,0

319 725,0

5,0

1 050,0

5 250,0

0,0

0,0

0,0

2,0
17,0

3 450,0
1 150,0

6 900,0
19 550,0

205,0

1 600,0

328 000,0

0,0

0,0

0,0

120,0

1 420,0

170 400,0

II. Зеленчуци
Домати - открити площи

04

от които домати за
преработка

05

Домати - оранжерийни площи
(неотопляеми оранжерии)

07

Краставици - открити площи
Краставици - оранжерийни площи
(отопляеми оранжерии)
Краставици - оранжерийни площи
(неотопляеми оранжерии)
Корнишони - открити площи
Пипер - открити площи
Пипер - оранжерийни площи
(отопляеми оранжерии)
Зеле - главесто

08
09
10
11
13
14
16

През месец октомври стартираха анкети “Добиви от полски култури – реколта
2016 г.” и “Производство на плодове- реколта 2016г.”. До края на годината съм
анкетирала 149 бр. стопанства за анкета плодове и 151 бр. за анкета добиви. Съгласно
Писмо № 9166-120/18.10.2016 г. на МЗХ са изпратени в указаните срокове експорти.
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Експертите по Агростатистика участваха:
през м. март в тридневно съвещание в гр. Троян на експертите по агростатистика,
във връзка с отчитане на дейностите по СЗСИ през 2015 г. и за организиране на същите
през 2016 г. На което се извърши преглед и анализ на проведените дейности през 2015 г.
Представиха се нови моменти в счетоводното отчитане.
през месец май в обучение в с. Арбанаси, обл. Велико Търново на експертите по
агростатистика за изпълнение дейности, свързани с провеждане на статистическото
изследване „Структура на земеделските стопанства през 2016 г.“.
през месец юли в обучение в с. Арбанаси, обл. Велико Търново за анкета
“Структура на земеделските стопанства в България през 2016 г.”.
през месец декември в обучение в с.Чифлик, обл. Ловеч за работа с
информационната система на ЕК за изпълнение на дейности, свързани с валидирането на
данните за отчетната 2015 г. по СЗСИ.
Дейности по поддържане на IT техниката, Интернет страницата на ОДЗ
Ловеч и Интернет свързаността на ОДЗ и ОСЗ.
Получаване и изпращане на писма от електронната поща на съответните експерти от
ОДЗ и МЗХ. Своевременно отстраняване на възникнали проблеми в компютърната
техника в общинските служби по земеделие и областната дирекция. 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.
В началото на месец март са закупени14 бр. нови компютри съгласно изискванията
на ДФЗ за регистрация в ИСАК. През м. декември са получени 10 нови компютъра и 5
принтера за нуждите на ОДЗ Ловеч.
Съвместно със служители от МЗХ тестване и проверка на работоспособност на FTP за
обмен на данни с Дирекция ПОК МЗХ.
Своевременно обновяване на Интернет страница на ОД „Земеделие” Ловеч.
Преди предаване на МЗХ землищните граници се тестват в ОДЗ за цялата област
съгласно писмо с изх.№o 9166-12 / 13.02.2014г. на МЗХ.
За дейностите по регистрация по директни плащания за 2017 г. е необходимо да се
закупят минимум 10 бр. принтери. Закупените през 2006 и 2007 г. принтери не гарантират
безпроблемна работоспособност за отпечатване на около 20000 листа през периода на
регистрацията .

ДРУГИ
Изготвяне и съгласуване на индивидуалните работни планове за 2016 г на
служителите в ОД”Земеделие”.
Провеждане на заключителна среща и попълване формулярите за оценка
изпълнението на служителите за 2016 г..
Участие в заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие
Ловеч
Попълване годишен въпросник за състоянието на системите за финансово
управление и контрол ( СФУК ) за 2015 год. и на база самооценката е изготвен доклад за
състоянието на СФУК в ОД „Земеделие” Ловеч.
Изготвяне и представяне на Отчет за изпълнение целите на администрацията за
2015 г. и план за целите на администрацията за 2016 г. в ОД „Земеделие”
КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПЕТЕ БЪЛГАРСКОТО”
Национална кампания, която се организира от МЗХ в периода 4 септември- 10
октомври 2016 г.във всички областни градове. Целта е чрез изложения на местни и
регионални хранителни продукти да се подкрепят българските производители в
опазването и съхранението на традиционните земеделски производства, а земеделието
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има дълбоки корени и като отрасъл заема значителен дял в националната и регионална
икономиката.
По време на изложението, се даде възможност на българските производители да
достигнат директно до повече потребители със своите продукти, които са част от нашата
трапеза. Идеята е да се популяризира висококачествената, традиционната, българска и
местна продукция, като по този начин ще се насърчи производството на повече
земеделски и преработени продукти.
Гр.Ловеч беше домакин на 16 септември.Изложението беше разположено в
централната градска част на площад „Екзарх Йосиф І”. Ръководството на ОДЗ и експерти
успяха за кратък срок да организират участието на 20 земеделски стопани от областта,
които показаха характерните и традиционни продукти, които се произвеждат тук.
В залата на Общински съвет гр. Ловеч се проведе среща, на която се дискутираха
важни за отрасъла въпроси с участието на зам. министър Васил Грудев.
Събитие породи интерес както за производителите, така и за потребителите и беше
масово посетено.
Участие в семинари обучения и работни срещи.
Експерти от ОДЗ –Ловеч , отговарящи за дейностите по ДПФ и ЗОЗЗ взеха
участие в
-семинар в гр.”Хисаря”, проведен от МЗХ във връзка с промените в ЗСПЗЗ
и ППЗСПЗЗ.
- работна среща – обучение в гр. В.Търново по Наредба №23/29.12.2015г.
-тридневно съвещание в гр. Троян на експертите по агростатистика, във връзка с
отчитане на дейностите по СЗСИ през 2015 г. и за организиране на същите през 2016 г.
На което се извърши преглед и анализ на проведените дейности през 2015 г.
Представиха се нови моменти в счетоводното отчитане.
- обучение в с. Арбанаси, обл. Велико Търново на експертите по агростатистика за
изпълнение дейности, свързани с
провеждане на статистическото изследване
„Структура на земеделските стопанства през 2016 г.“
. обучение в с. Арбанаси, обл. Велико Търново на експерти от ОСЗ и ОДЗ по
изготвяне на споразумения за стопанската 2016/2017 г.
.-Провеждане на ежегоден Инструктаж за безопасност и здраве при работа на
служители в ОД „Земеделие”- гр. Ловеч и Общинските служби по земеделие към
дирекцията, както и начален инструктаж на новоназначените служители
В изпълнение на заповед №РД-12-17/ 25.01.2016г. на директора на ОД
„Земеделие”- гр. Ловеч са изготвени и подавани справка до оперативния дежурен във
връзка с природни бедствия и щети причинени от пожар
-изготвяне на служебни бележки на регистрирани земеделски производителиписмо справка за МВР
-справки за регистрирани земеделски стопани за НАП
-справка за регистрирани земеделски стопани и отглежданите култури за НАП-други писма- отговори на жалби на граждани и фирми, основно с възстановяване на
наследствени имоти, двойно заявени земеделски площи, проблемни отношения с
арендатори и други.
- ежедневни устни консултации на граждани

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА
Приходи
ОДЗ Ловеч има постъпление на приходите към 31.12.2016 г. по отчет общо 1 030
025 лв. при уточнен план 889 524 лв. в това число:
Параграф 24-06 – Приход от наем на земя – план – 686 699 лв. отчет 872 776 лв.
Параграф 25-01 – Приход от административни услуги – план – 202 825 лв., отчет 181 053
лв.
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Начислен е данък върху приходите от стопанска дейност за 2016 г. съгласно чл.252
от ЗКПО в размер на 26259.84 лв., който трябва да се разплати до края на м. март 2017 г.
През м. юли 2016 г. бе проведен търг за отдаване под наем на свободни земеделски
земи от ДПФ за стопанската 2016/2017 г. за срок от една стопанска година.Последва
провеждането на още два търга за наем на ДПФ – през м.септември и октомври.
Постъпления от наем на земя и през тази година са най – големи през месеците
септември – октомври и началото на ноември, когато се разплащат вноските по
многогодишните договори за аренда от ДПФ.
Постъпленията от административни услуги са по – малко от предвидените, тъй
като по-голяма част от землищата в областта преминаха за обслужване към Агенция по
геодезия, картография и кадастър.
Б. Разходи
Разходите на ОДЗ Ловеч са както следва:
1.Разходи за заплати, обезщетения и осигуровки :
План & 01-00 &02-00 и & 05-00 - 662 637 лв. Отчет по същите & 647 337 лв. Икономия в
размер на 15 300 лв.
Изплатени са обезщетения при пенсиониране на 2 служители: чл.106 ал.3 ЗДС –
5 430 лв и чл. 222 КТ – 3600 лв., при напускане на 11 бр. служители съгласно чл.61 ал.2
ЗДС – 7 062 лв. и 2 служители съгласно чл. 224 ал.1 КТ – 427 лв.
& 02-09 други плащания и възнаграждения (болнични листи) от началото на
2016 г. до 31.12.2016 г. са обработени и предадени в ТП на НОИ общо 75 бр. и са
изплатени 3 400 лв. при план 1 500 лв. Превишение в размер на 1900 лв., поради факта, че
повечето от болничните листи са краткосрочни (до 3 дни) и са за сметка на работодателя.
2.Разходи за издръжка & 10-00 &19-00 &52-00 :
2.1 Разходи & 10-00
план - 150 464 лв. отчет – 154 885 лв.
2.2 Разходи & 19-00
план - 14 282 лв. отчет - 14 948 лв.
2.3 Разходи & 52-00
план - 32 000 лв. отчет - 32 765 лв.
По набирателната сметка на ОД „Земеделие“ гр.Ловеч от началото на 2016 г. до
31.12.2016 г. са постъпили средства в размер на 1 814 758 лв. От тях са разплатени на
собственици на земя съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и указания на МЗХ - 202 500 лв ./
т.нар. „бели петна“ /, което е само 11% от внесената сума от ползватели на земеделски
земи.
Бюджетът на ОД „Земеделие“ гр.Ловеч за 2016 г. е утвърден с писмо на МЗХ
изх.№ 9166-19/25.02.2016 г. През м. 03. 2016 г. последва корекция на бюджета на ОДЗ
Ловеч с писмо изх. № на МЗХ 66-1485/12.03.2015 г. за капиталови разходи по & 52-01 в
размер на 12 000 лв. Тези средства се използваха за закупуване на нова компютърна
техника.
През м. септември последва нова промяна на бюджета на ОДЗ Ловеч на основание
чл. 112 ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с предоставяне на
допълнителни средства за издръжка, данък сгради и ТБО, бюджета ни беше увеличен с
50 000 лв. С тези средства успяхме да покрием останалите неразплатени задължения към
доставчици към 31.12.2015 г. в размер на 41 212 лв.
През м. ноември 2016 г. във връзка с изплатен данък добавена стойност при
изпълнение на кампания „Подкрепяме българското “се направи корекция на бюджета в
частта издръжка чрез вътрешен трансфер по &61-09 и разходен параграф 10-20 в размер
на 3 400 лв. През същия месец се осъществи още една промяна на бюджета на ОДЗ Ловеч
– увеличение на разходите в частта персонал - &01 и &05 – 4 803 лв. във връзка с
изплатени допълнителни възнаграждения на служители във връзка с регистрация за
подпомагане на земеделските стопани за кампания 2016 г.
През м. декември 2016 г. последваха още две корекции на бюджета ни, &52-00 –
20 000 лв., за закупуване на нов високо проходим автомобил за нуждите на общинските
служби при осъществяване на теренни проверки. Предстои бракуването на 5 автомобила,
тъй като са морално остарели и разходите за един цялостен ремонт биха надхвърлили
стойността на самия автомобил. Другата корекция е на стойност 17 000 лв. в частта
27

издръжка &10-20 – във връзка с преведени средства от ДФ „Земеделие“ по договор за
организиране и провеждане на кампания „ Подкрепяме българското“.
През 2016 г. дейността на дирекцията се разшири и с преминаването на 2-ма нови
служители от закритата КТИ към ОДЗ Ловеч. Дейността им е свързана с регистрация,
промяна, прекратяване, както и отчисляване на земеделската, горската техника, на
територията на областта, което доведе от своя страна до повишаване разходите както за
възнаграждения, така и за издръжка, особено в & 10-15 – разходи за вода, горива и
ел.енергия.
Считаме, че така направените разходи към 31.12.2016 г. са необходими за
функционирането на дирекцията и без тях ще се наруши цялостния процес на работа на
ОДЗ Ловеч и общинските служби към нея. Смятаме, че 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“.
ДЕЛОВОДСТВО
Административно обслужване
През отчетния период са извършени следните дейности:
- Регистрирани са 3053 бр. входящи/изходящи документи в дневник ЕДСД
- Регистрирани са 63 бр. преписки за разглеждане от комисията по чл.17, ал.1, т.1
от ЗОЗЗ
- Регистрирани са 273 бр. заповеди по дейността на дирекцията
- Регистрирани са 96 бр. заповеди за командировка на служители от ОДЗ и ОСЗ
- Регистрирани са 722 бр. декларации за произведено и налично количество зърно
- Регистрирани са 20 бр. граждански договори
Изготвени са следните документи:
- 12 бр. писма до МЗХ , 6 бр. писма до началниците на ОСЗ,20 бр. писма до
кметовете на общини,3 бр. писма до СГКК,8 бр. писма до Областен управител на област
Ловеч,11 бр. писма до други институции , 7 бр. пълномощни,6 бр. приемо-предавателни
протокола,1 бр. удостоверение обр. УП-3 ,1 бр. договор с „Лукойл България“ ЕООД,1 бр.
заявка за издаване на Лукойл карти,1 бр. договор с „Кастело“ ООД
Електронната поща на дирекцията се следи ежедневно. Електронните документи
се предават своевременно за изпълнение на неотложни задачи на служителите от ОДЗ и
ОСЗ и се съхраняват в деловодството. Оказва се съдействие при изпращане на служебна
информация по електронен път на служителите от ОДЗ и ОСЗ.
При необходимост се извършва заверяване на заповеди и регистри по чл.37в ,ал.4
от ЗСПЗЗ.
Човешки ресурси
Изготвени са следните видове заповеди:
- 19 бр. заповеди за назначаване на служители в ОДЗ и ОСЗ
- 18 бр. заповеди за прекратяване на служебно/трудово правоотношение
- 52 бр. заповеди за увеличаване на индивидуалната месечна заплата
- 1 бр. заповед за допълнително месечно възнаграждение за прослужено време
- 6 бр. заповеди за преназначаване на служители от ОДЗ и ОСЗ
- 9 бр. заповеди за повишаване в ранг
- 315 бр. заповеди за ползване на платен годишен отпуск от служители на ОДЗ и ОСЗ
- 7 бр. заповеди за обявяване на конкурсна процедура
- 7 бр. заповеди за назначаване на комисия за провеждане на конкурсна процедура
- 4 бр. заповеди за подписване решения на ОСЗ
- 1 бр. заповед за определяне на експерти по дейностите за функциониране на СЗСИ
- 15 бр. заповеди за управление на служебни автомобили,- 1 бр. заповед за сумарно
изчисляване на работното време, 8 бр. други заповеди по необходимост
По разпореждания на Министерство на земеделието и храните и по необходимост са
изготвени справки:
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за придобилите право на пенсия за осигурителен стаж и възраст служители през
2016 г.
-справка –поименно разписание на Областна дирекция „Земеделие“ към14.01.2016
- 10 бр. справки за числеността на служителите в администрацията
за проведени конкурси на държавни служители и назначени по Кодекса на труда
към 29.06.2016 г.
- за потребностите от експерти с аналитични и/или контролни функции без
изискване за професионален опит
-за свободни работни позиции и предвидени съкращения към 15.12.2016 г.
-за полагаемия платен годишен отпуск на служителите в администрацията
-за повишаване в ранг на служителите в администрацията
-за оценките от изпълнението на служителите в администрацията
-за полагаемия платен годишен отпуск на служителите в администрацията
-за повишаване в ранг на служителите в администрацията
-за оценките от изпълнението на служителите в администрацията
Изготвено е длъжностно разписание на Областна дирекция „Земеделие“ в сила от
08.01.2016 г., длъжностно разписание на Областна дирекция „Земеделие“ в сила от
17.03.2016 г.,поименно щатно разписание на длъжностите в Областна дирекция
„Земеделие“ от 13.01.2016 г., 15.02.2016 г., 21.03.2016 г., 07.04.2016 г., 20.05.2016 г.,
01.07.2016 г., 18.07.2016 г., 30.08.2016 г., 07.09.2016 г., 20.10.2016 г., 01.12.2016 г.,
27.12.2016 г.
- 3 бр. уведомления във връзка с назначаване и прекратяване на трудови договори
в Териториалната Дирекция на Национална агенция за приходите
- 5 бр. работни планове и междинни срещи на служителите от Дирекция
„АПФСДЧР“
- 10 бр. обходни листи на служители с прекратено служебно/трудово
правоотношение
- 2 бр. описи на досиета на напуснали служители
- опис на издадените заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ
На всички служители от ОДЗ и ОСЗ са предоставени заявления за отлагане на
платения годишен отпуск, на основание чл.59, ал.2 от Закона за държавния служител и
чл.176 , ал.2 от Кодекса на труда. Същите след съгласуване от съответните ръководители
на административни звена и разрешение на Директора на ОД „Земеделие“ са приложени
в служебните досиета.
Издадени са 8 броя сужебни книжки. Извършени са необходимите вписвания в
трудовите и служебни книжки на служителите в съответствие с нормативните
изисквания.
Предоставени са декларации за имотно състояние по чл.29 от ЗДСл на
служителите от дирекцията и общинските служби. Попълнените декларации са
приложени в трудовите и служебни досиета на служителите за съхранение.
Съгласувани и връчени са длъжностни характеристики на новоназначените
служители от ОДЗ и ОСЗ.
Поддържат се четири регистъра по чл. 12, т. 1, 2, 3 и 4 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като оригиналите от
подадените декларации се съхраняват във всеки отделен регистър, а в досиетата се
прилагат заверени копия.
Обявени са седем конкурсни процедури за длъжностите: «Началник» на ОСЗЛуковит; «Началник» на ОСЗ-Тетевен; «Младши експерт» в ОСЗ-Луковит; «Младши
експерт» в ОСЗ-Троян- 2; «Младши експерт» в ОСЗ-Ловеч, ИРМ-Летница; «Младши
експерт» в ОСЗ-Тетевен. Съгласно изискванията по Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавни служители са изготвени обявления, които са публикувани в
местен вестник, в Административния регистър, на интернет-страницата на дирекцията и
общодостъпните места.
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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.
ПРАВНИ
През отчетния период 2016 старшият юрисконсулт осъществи процесуалното
представителство по съдебни дела, участва в насрочените и проведените съдебни
заседания, защитавайки интересите на държавата, в частност на МЗХ, ОДЗ и ОСЗ.
Представи по делата писмени отговори, възражения и писмени становища до съда.
Съдебни дела, по които старшият юрисконсулт е осъществил процесуално
представителство за периода:
През 2016г. в изпълнение задълженията на длъжността “юрисконсулт” е
осъществено процесуалното представителство от юрисконсулта по граждански и
административни дела, и участие в проведените открити съдебни заседания, защитавайки
интересите на държавата, в частност на МЗХ, ОДЗ Ловеч и териториалните звена - ОСЗ.
През отчетния период юристконселта е участвал с лично явяване в 37 броя открити
съдебни заседания в Районен съд –Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит, Окръжен съд Ловеч
и Административен съд Ловеч, по 20 броя съдебни дела.
Представени са по всички дела писмени отговори на искови молби и жалби, както и
писмени становища до съда по съществото на спора.
Съдебните дела, 20 броя за 2016г, по които е осъществено процесуално
представителство, най - общо са:
- граждански с административен характер дела за обявяване на нищожност на
решения на ОСЗ;
- граждански дела за право на собственост върху земи в стопански двор;
- граждански с административен характер дела срещу издадени заповеди на
директора на ОДЗ - Ловеч по чл. 37в, ал.4 и ал.12,13 от ЗСПЗЗ;
- административни дела по жалби по чл.145 от АПК срещу административен акт на
ОСЗ и изрични откази на ОСЗ за издаване на административен акт и/или
незаконосъобразно бездействие на административен орган;
- административни дела по искове по чл. 204 от АПК и чл.1, ал.1 от ЗОДОВ,
предявени срещу ОСЗ, с които се претендира обезщетение за претърпени вреди,
причинени от незаконосъобразно действие и/или бездействие на административния
орган;
- административни дела по жалби по §8 от АПК срещу откази на ОСЗ за
извършване на административна услуга;
- административни дела по Закона за държавния служител за прекратяване на
служебно правоотношение
Други правни дейности :
Подготвени бяха отговори до граждани, юридически лица и становища до МЗХ по
подадени жалби и сигнали до МЗХ и ОДЗ Ловеч – 54 броя.
Ежедневно при необходимост се консултират и се оказва съдействие чрез
разясняване на правните норми за законосъобразното приложение на действащата
нормативна уредба на служителите в ОДЗ Ловеч и всички ОСЗ при изпълнение на
служебните им задължения с тълкувания, указания и отговори на поставени въпроси
относно правилното и точно приложение на действащата нормативна уредба в текущата
дейност, по различни възникнали казуси.
Участия активно на юрисконсулта като член в комисии:
- комисия по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ и чл.45в,ал.9 от ППЗСПЗЗ – проведени 6 бр.
заседания - в ОСЗ Троян, Априлци, Тетевен, Ябланица, изготвени 6 броя протоколи;
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- комисия при провеждането на търг за отдаване под аренда и наем на земи от ДПФ
съгласно чл.47ж,ал.2 от ППЗСПЗЗ, проведени 4 тръжни сесии – за обработваема земя и
за пасища;
- комисия при провеждането на търг за продажба на земи в стопански дворове
съгласно чл.56и от ППЗСПЗЗ;
- комисия за определяне начална тръжна цена съгласно чл.56ж,ал.3 от ППЗСПЗЗ;
- комисия за приемане планове на новообразувани имоти съгласно чл.45,ал.5 от
ППЗСПЗЗ;
- комисия за проверка дейността на сдруженията за напояване в областта;
комисии при провеждане на конкурси за назначаване на държавни служители
съгласно чл.10б от ЗДС;в ПДЕК за архива на ОДЗ Ловеч
Многократно се дават становища и консултации по поставени въпроси от страна на
служители на Община Ловеч, Община Троян, Община Тетевен ;
5. Пряко участие в подготовката и прекратяването на договори за аренда на земи от
ДПФ с неизправни страни съгласно чл.37м, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.27, ал.1, т. 2 от ЗАЗ.
6.Участие пряко в подготовката и лично изготвих заповедите, издавани от
директора на ОДЗ – Ловеч по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за
ползване за стопанската 2015/2016г. Изготвени и публикувани са 88 броя заповеди за
стопанската 2015/2016г. До момента същите не са обжалвани и са влезли в законна сила.
7. Подготовка на искания до всички Общинските съвети в областта за предоставяне
за ползване на полските пътища съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ. Всички Общински
съвети взеха решения в законния едномесечен срок.
8. Консултиране и даване становища за законосъобразното поведение при изготвяне
и постановяване на всички административни актове от страна на Директора на ОДЗ
Ловеч – 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, като съгласувам всяка издадена заповед с
оглед съответствието й с действащата правна уредба.
Съгласуват се и се дава правно становище по всички сключвани договори, по
които страна е МЗХ или ОДЗ ЛовечВ Интегрирана информационна система на
държавната администрация
/ ИИСДА /попълване информацията в Регистъра на
услугите за видовете административни услуги – 50 броя и годишен отчет в системата за
самооценка на административното обслужване .
Структурните неравновесия в българското земеделие изискват да се използват
всички възможности за по-гъвкаво приложение на директните плащания, както и
целенасочена подкрепа на инвестициите в интензивните сектори. Необходими са
целенасочени и последователни мерки за подкрепа на преструктурирането на
зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството и животновъдството със средства
по линия на ОСП и от националния бюджет.
Освен укрепване на правото на собственост българското земеделие се нуждае и от
законови гаранции за определена стабилност на земеползването. Нормативната уредба на
земеползването следва не само да дава възможност за формиране на рационални по
размера си стопанства, за да се реализира икономия от мащаба, но да гарантира
достатъчно продължителни във времето права на арендаторите. Този аспект на проблема
е ключов за инвестициите в селскостопанското производство, особено за тези с
дългосрочен характер.
Освен всичко друго характерът на съвременното селскостопанско производство
изисква знания и умения в различни области – производство, икономика, управление и
пр., чието придобиване изисква и продължително обучение.
ДИРЕКТОР ОДЗ ЛОВЕЧ
Дияна Рускова
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