РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция “Земеделие”- гр.Монтана

КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ
на земеделските стопани,
свързани с Областна дирекция „Земеделие”, вкл.
общинските служби по земеделие

СРОК
От 01.10. до края на
срока по чл.12, ал.2 от
наредба №5/2009г. за
условията и реда за
подаване на заявления
по схеми и мерки за
директни плащания

В едномесечен срок от
настъпване
на
промяната

В едномесечен срок

02.01- 31.12.

От 01 септември до 31

ДЕЙНОСТ

НОРМАТИВНО
ОСНОВАНИЕ
Пререгистрация на земеделски стопани.
Чл.5, ал.3 от Наредба №
Регистрираните земеделски стопани или 3/29.01.1999г. за създаване и
упълномощени от тях лица с нотариално поддържане на регистър на
заверено
пълномощно
представят земеделските стопани
актуална информация за дейността си чрез
анкетна карта с анкетни формуляри.
Земеделските стопани, които ползват
земеделска земя, вписват в анкетните
формуляри всички имоти, за които имат
регистрирано
правно
основание
за
ползване съгласно чл. 41 ЗПЗП.
При промяна на обстоятелствата по чл. 7, Чл.11, ал.2 от Наредба №
ал. 1, т. 1, 2, 4 и 7 всеки регистриран 3/29.01.1999 г. за създаване и
земеделски стопанин може да подаде поддържане на регистър на
актуализирана информация в съответната земеделските стопани
ОСЗ или ОДЗ.
При прекратяване на дейността си
земеделският стопанин подава заявление
до директора на ОД "Земеделие" за
отписване от регистъра и връща
регистрационната си карта и анкетните Чл.11, ал.6 от Наредба №
карти с анкетните формуляри или 3/29.01.1999г. за създаване и
официалната разпечатка. Заявлението за поддържане на регистър на
отписване се подава в ОД „Земеделие" или земеделските стопани
чрез общинската служба по земеделие.
При
първоначална
регистрация Чл.8, ал.8 от Наредба №
земеделският стопанин лично представя 3/29.01.1999г. за създаване и
документите си за регистрация в ОДЗ и поддържане на регистър на
получава издадената регистрационна земеделските стопани
карта.
Собственик или ползвател на правно
основание, който иска промяна на обхвата
на специализирания слой "Постоянно
затревени площи", подава заявление до Чл. 16з, ал. 1 от Наредба №
министъра на земеделието, храните и 105/22.08.2006г. за условията
горите за включване или изключване на и
реда
за
създаване,
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януари

до 1 март

Всяка година след
приключване
на
обновяването
по
чл.15, ал.2, т.1 и т.2
Наредба
№
105/22.08.2006г.

В срок, определен в
заповедта
за
одобряване на проект
на
специализиран
слой
"Площи,
допустими
за
подпомагане"

конкретни имоти. В заявлението се
посочват типът на искането, както и
имотите, за които то се отнася, а в
заявлението за изключване на имоти се
посочва и основание по чл. 33б, ал. 2
ЗПЗП.
Министърът на земеделието, храните и
горите в срок издава заповеди за
одобрение
или
неодобрение
на
включването
или изключването
на
конкретни имоти от специализирания слой
"Постоянно
затревени
площи"
по
подадените заявления, както и заповед за
одобряване на окончателния обхват на
слоя за съответната година.
Министърът на земеделието, храните и
горите одобрява със заповед проект на
специализиран слой "Площи, допустими за
подпомагане", която се публикува на
интернет страниците на Министерството
на земеделието и храните и Държавен
фонд "Земеделие"
Запознаването с обхвата се извършва чрез
интернет страницата на ДФ „Земеделие”,
секция „Система за индивидуална справка
по Директни плащания” или чрез преглед в
съответната
Общинска
служба
по
земеделие
по
местонахождение
на
площите, на конкретни физически блокове
или части от тях върху цифровата
ортофотокарта и констатиране дали и кои
точно части от тях не попадат в
специализирания слой.
Земеделските стопани могат, да подават
възражения за включване или невключване
на определени физически блокове или
части от тях в специализирания слой
„Площи, допустими за подпомагане” за
съответната Кампания. Възраженията по
образец се подават чрез съответната ОД
„Земеделие” до министъра на земеделието,
храните и горите, като се генерират
автоматично от секция „Система за
индивидуална справка по Директни
плащания” от интернет страницата на ДФ
„Земеделие”.
При
генериране
на
възражения
земеделските
стопани,
посочват идентификаторите на парцелите,
които желаят да бъдат включени.
МЗХГ изготвя окончателен специализиран

поддържане,
достъп
и
ползване на интегрираната
система за администриране и
контрол
Чл.33б, ал.2 от Закона за
подпомагане на земеделските
производители
Чл. 16з, ал. 2 от Наредба №
105/22.08.2006г. за условията
и
реда
за
създаване,
поддържане,
достъп
и
ползване на ИСАК

Чл. 16б, ал. 1 и 16 в, ал. 1 от
Наредба № 105/22.08.2006г.
за условията и реда за
създаване,
поддържане,
достъп и ползване на
интегрираната система за
администриране и контрол

Чл. 16в, ал. 2 от Наредба №
105/22.08.2006г. за условията
и
реда
за
създаване,
поддържане,
достъп
и
ползване на интегрираната
система за администриране и
контрол
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След проверка на
получените
възражения
и
отстраняване
на
установени непълноти
и грешки
От 1 октомври до 31
май на следващата
година

От 1 март до 15 май
на годината, за която
се кандидатства за
подпомагане.

до 31 май

До 9 юни

до 31 май и

слой "Площи, допустими за подпомагане".
Министърът на земеделието, храните и
горите, одобрява или изменя със заповед
окончателния
специализиран
слой
"Площи, допустими за подпомагане".
Заповедта се изпраща за обнародване в
"Държавен вестник" и се публикува на
интернет страниците на МЗХГ и на
Държавен фонд "Земеделие"
Земеделските
земи,
включени
в
заявлението за подпомагане, трябва към 31
май на съответната календарна година да
са на разположение на земеделските
стопани.
Правното основание за ползване на зем.
земи
се
регистрира
в
ОСЗ
по
местонахождение
на
имотите.
Регистрирането се извършва до изтичане
на сроковете за подаване на заявлението за
подпомагане и извършване на промени в
него. Регистриране на правното основание
не се извършва, когато ползвателят на
земеделските земи има задължение по чл.
34, ал. 6, чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в,
ал. 3, т. 2 и по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ.
Подаване на заявления за подпомагане по
схеми и мерки за директни плащания.

Кандидатите за подпомагане могат да
правят промени в получилите УИН
заявления и в приложените документи,
включително да добавят допълнителни
схеми и мерки, както и земеделски
парцели и/или животни по заявените схеми
и/или мерки.
След 15 май, в продължение на 25
календарни дни / до 09 юни/ кандидатите
могат
да
подават
заявление
за
подпомагане, като за всеки просрочен ден
се начислява намаление на одобрената
сума за подпомагане в размер на 1 %.
ОСЗ ежегодно извършват не по-малко от
две проверки на земите от държавния
поземлен фонд и информират ОД
"Земеделие" за състоянието и ползването
им. Проверките се извършват на терен
и/или
чрез
данни
от
изготвено
пространствено сечение между имотите от

Чл. 16г от Наредба №
105/22.08.2006г. за условията
и
реда
за
създаване,
поддържане,
достъп
и
ползване на интегрираната
система за администриране и
контрол
Чл.41, ал.4 от Закона за
подпомагане на земеделските
производители

Чл.4, ал.1, Наредба № 5 от
27.02.2009 г. за условията и
реда
за
подаване
на
заявления по схеми и мерки
за директни плащания
Чл.11, ал.1, Наредба № 5 от
27.02.2009 г. за условията и
реда
за
подаване
на
заявления по схеми и мерки
за директни плащания
Чл.12, ал.2, Наредба № 5 от
27.02.2009 г. за условията и
реда
за
подаване
на
заявления по схеми и мерки
за директни плащания

Чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ
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до 30 ноември

Месец август, след
издаване на заповед
на
министъра
на
МЗХГ,
до
месец
октомври
До 1 март
До 1 март

До 10 март
До 1 май

До 1 юни

До 10 юни

До 1 юли

картата на възстановената собственост
(КВС) или от кадастралната карта (КК) и
парцелите, заявени за подпомагане по
схеми и мерки за директни плащания на
площ.
Специализирани проверки на място на Чл. 33, ал. 4 и чл. 33 а, ал. 1 и
физическите блокове, по изготвени от 2 от Закона за подпомагане
МЗХГ списъци и индикативни графици, на зем. производители
изготвени от ОД „Земеделие”.
Министърът на земеделието, храните и
горите определя със заповед свободните
пасища, мери и ливади от ДПФ, които се
отдават под наем или аренда.
Общинският съвет определя с решение
пасищата, мерите и ливадите за общо и
индивидуално ползване.
Собствениците или ползвателите на жив.
обекти с пасищни селско-стопански
животни, регистрирани в ИИС на БАБХ, в
съответното землище, подават заявление
по образец до кмета на общината.
Комисията
съставя
протокол
за
окончателното разпределение на имотите
при наличие на необходимите площи.
При недостиг на пасища, мери и ливади от
ОПФ в землището към разпределените
имоти, съответната комисия извършва
допълнително разпределение в съседно
землище, което може да се намира в
съседна община или област, и съставя
протокол за окончателното разпределение.
При недостиг на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд, по заявление
от правоимащото лице, комисията по ал. 6
предоставя служебно на министъра на
земеделието и храните или оправомощено
от него лице протоколите по ал. 6 и/или ал.
7 и копие от заявлението за допълнително
разпределение на имоти от ДПФ.
Комисията, определена със заповед на
директора на ОД „Земеделие” разпределя
допълнително необходима-та за всеки
кандидат площ в съответното и/или
съседни землища и съставя протокол за
окончателното разпределение на имотите
от ДПФ.
Въз основа на протоколите на комисиите,
кметът на общината, съответно директорът

Чл. 37и, ал.2 от Закона за
собствеността и ползването
на земедел. земи и чл. 98, ал.
2 от ППЗСПЗЗ
Чл. 37и, ал.3 от Закона за
собствеността и ползването
на земеделските земи и
чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ

Чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ
Чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

Чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ

Чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ

Чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ
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на ОД "Земеделие", сключва договори за
наем или аренда по цена, определена по
пазарен механизъм. Мин. срок на
договорите е 5 стоп. години. Същите се
регистрират в съответната ОСЗ.
Останалите свободни ПМЛ от ОПФ или
ДПФ се отдават под наем чрез търг, в
който се допускат до участие само
собственици на пасищни селскостопански
животни, регистри-рани в ИИС на БАБХ.
Търговете
се
провеждат
от
ОД
"Земеделие" - за земите от ДПФ, и от
кмета на общината - за земите от ОПФ.
Договорите се сключват за 1 стопанска
година.
Останалите след провеждане на търга по
чл.37и, ал. 13 свободни пасища, мери и
ливади се отдават чрез търг на
собственици на пасищни селскостопански
животни и на лица, които поемат
задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние.
Договорите се сключват за 1 стопанска
година.
Кметът на община, съответно директорът
на областна дирекция "Земеделие",
ежегодно извършва проверки за спазване
Към 1 февруари на на условията по чл. 37и, ал. 4 по
текущата година
сключените договори за наем или аренда
на пасища, мери и ливади от държавния и
общинския поземлен фонд.
Ежегодно със заповед, Министърът на
До 31 март
земеделието, храните и горите открива
процедурата за провеждане на търг за наем
или аренда на земеделски земи.
До 31 юли
Подаване на декларации по чл. 69 и
заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ.
Заповед на директора на ОД „Земеделие”
До 5 август
за определяне на комисии ръководещи,
сключването на споразумения за ползване.
Общинската
служба
по
земеделие
предоставя на комисията по чл. 37в, ал. 1
ЗСПЗЗ на хартиен и/или на магнитен
До 10 август
носител списък и картен материал за
имотите по чл. 37в, ал. 3 ЗСПЗЗ с данни за
техните собственици и дължимото рентно
плащане.
До 30 август
Сключване на споразумения за ползване.
Комисията
съставя
проект
за
До 15 септември
разпределение на ползването на земите по

Чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ

Чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ

Чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ

Чл.37м, ал.1 и 2 от ЗСПЗЗ
Чл. 47е, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Чл. 37б, ал.2 и ал.3 ЗСПЗЗ
Чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ

Чл. 37б, ал. 4 ЗСПЗЗ

Чл. 37в, ал.2 ЗСПЗЗ
Чл. 37в, ал.3 ЗСПЗЗ
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До 1 октомври

До 10 октомври

В срок до 3 месеца от
публикуване
на
Заповедта
на
директора на ОДЗ за
разпределение
на
масивите за ползване.
След влизането в сила
на заповедта по чл.
37в, ал. 4 ЗСПЗЗ

В едномесечен срок от
издаване на заповедта
на
Кмета
за
предоставяне
на
имотите - полски
пътища.

масиви.
Директорът
на
областна
дирекция
"Земеделие"
издава
заповед
за
разпределение на масивите.
Заповедтта
за
разпределението
на
масивите за ползване се обявява в
кметството и в сградата на ОСЗ и се
публикува на интернет страницата на
общината и на съответната областна
дирекция "Земеделие".
Ползвател на земеделски земи, на който със
заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ са
определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2
ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства
на съответната ОД „Земеделие" сума в
размер на средното, годишно, рентно
плащане за землището.
Ползвателят на съответния масив може да
подаде заявление до председателя на
комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за
предоставяне на: проектираните в плана за

Чл. 37в, ал.4 ЗСПЗЗ

Чл. 37в, ал.5 ЗСПЗЗ

Чл. 37в, ал.7 ЗСПЗЗ
Чл. 75б, ал.1 ППЗСПЗЗ

земеразделяне полски пътища, които не са
необходими за осигуряване на пътен достъп до
имотите;
напоителни канали, които не функционират.

Ползвателите внасят по банкова сметка на
общината сумата за определените за
ползване полски пътища и сключват
договори за съответната стопанска година Чл. 37в, ал.16 ЗСПЗЗ
с кмета на общината. Договорите се
регистрират в ОСЗ.
Когато в едномесечен срок от искането
общинският съвет не е приел решение,
директорът на ОД "Земеделие" определя
със заповед цена на имотите - полски
пътища, в размер на средното годишно Чл. 37в, ал.16 ЗСПЗЗ
рентно плащане за землището. Въз основа
на заповедта ползвателите внасят сумата
по банкова сметка на общината в
едномесечен срок от издаването ѝ, и
представят платежното нареждане в
съответната ОСЗ в разумен срок.
Земи от ДПФ и ОПФ, които не могат да се
обособят в самостоятелни масиви и за тях
не са сключени договори за наем или за
аренда, преди издаването на заповедта по
чл.37в, ал. 4 ЗСПЗЗ, могат да бъдат
предоставени
на
ползватели
на
съответните масиви по тяхно искане със
заповед на министъра на земеделието и
храните или на оправомощено от него
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лице, съответно на кмета на общината. Чл. 37в, ал.10 ЗСПЗЗ

Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане
на по-високата сума между най-високата тръжна цена за
землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и
размера на средното годишно рентно плащане за землището в
общината.

До 31 октомври

До 5 ноември
До 10 декември

Лица, които отговарят на условията по чл.
37и, ал. 4 ЗСПЗЗ, може да подадат в ОСЗ
по местонахождение на пасищата, мерите
и ливадите заявление за участие в Чл. 37ж, ал.2 ЗСПЗЗ
споразумение, по образец утвърден от
министъра на земеделието и храните.
Директорът на ОД "Земеделие" назначава
комисия, която ръководи изготвянето на
споразумението за ползване на пасища, Чл. 37ж, ал.4 ЗСПЗЗ
мери и ливади.
Споразумението се изготвя по образец,
утвърден от министъра на земеделието, Чл. 37ж, ал.6 ЗСПЗЗ
храните и горите.

Комисията изготвя доклад до директора на
ОД "Земеделие", който съдържа данни за
площите по ал. 5, техните собственици,
дължимото рентно плащане, площите по
До 20 декември
ал. 7, т. 1, както и данни дали са налице Чл. 37ж, ал.10 ЗСПЗЗ
условията по чл. 37и, ал. 4. Към доклада се
прилагат споразумението и декларациите
по ал. 8.
Въз основа на доклада по ал. 10
до 30 декември
директорът на ОД „Зезмеделие” издава Чл. 37ж, ал.11 ЗСПЗЗ
заповед за одобряване на споразумението.
Лице , на което със заповедта по ал. 11 са
В едномесечен срок от определени площи по ал. 5, внася по
публикуване
на сметка за чужди средства на съответната Чл. 37ж, ал.12 ЗСПЗЗ
заповедта по чл. 37ж, ОД „Земеделие" сума в размер на средното
ал.11 ЗСПЗЗ
годишно рентно плащане за землището.
До 7 календарни дни
от датата на:
1.въвеждане
в
експлоатация
на
обекта за съхранение
на зърно;
2.издаване
на Декларация по чл. 1, т. 1, буква "а" се
нотариалния акт за подава за обекти за съхранение на зърно с
придобиване на право вместимост над 50 тона.
на собственост или
право на ползване
върху обекта;
3.сключване
на
договор за наем на

Чл.3, ал.1 и чл. 4, ал.1 от
Наредба № 3/29.12.2015 г. за
условията
и
реда
за
мониторинг на пазара на
зърно
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обекта за съхранение
на зърно

В едноседмичен срок

В едноседмичен срок
до 30 септември за
обикновена и твърда
пшеница, ечемик,
ръж, тритикале и
рапица
до 30 ноември за
царевица, слънчоглед
и соя

3-то
число
на
следващия месец в
областната дирекция
"Земеделие"
по
местонахождението
на
обекта
за
съхранение на зърно

до 3-то число на
следващия месец след
изтичане на съотв.
тримесечие в ОДЗ по
местонахождение на
обекта.

При
промяна
на
декларираните
обстоятелства ползвателят на обекта за
съхранение на зърно или на складовете в
него е длъжен да заяви променените
обстоятелства чрез подаване в ОД
„Земеделие" на уведомително писмо
При промяна на ползвателя на вписан в
базата данни обект за съхранение на зърно
или на включени в него складове новият
ползвател подава уведомително писмо.
Декларация за количеството произведено и
налично зърно от земеделските стопанства
съгласно приложение № 3 подават всички
земеделски
производители,
които
произвеждат зърно - обикновена пшеница,
твърда пшеница, ечемик, ръж, овес,
тритикале, рапица, царевица, слънчоглед и
соя на обща площ от 5 или повече
декара. Производителите на оризова арпа
подават
произведените
количества
съгласно приложение № 5. Когато лицето
произвежда и/или съхранява зърно на
територията на повече от една област,
подава отделна декларация за зърното,
произведено и/или налично във всяка една
от тях.
Собствениците или ползвателите на
обекти за съхранение на зърно или
складове в тях, / с вместимост над 50
тона/ вписани в регистъра по чл. 8, ал. 1,
подават декларация за местонахождението
на обектите, местата на съхранение и
наличното количество зърно в тях
съгласно приложение № 2. Декларация се
подава за всеки обект за съхранение на
зърно или склад.
(2) Декларациите по ал. 1 се подават за
всеки месец, включително когато в обекта
или склада през съответния месец не се
съхранява зърно (нулева декларация).
Лицата, които представляват предприятия
за преработка на зърно, подават
декларации за количеството преработено
зърно по видове през съответното
тримесечие съгласно приложение № 7.
Собствениците регистрират самоходната
техника с мощност на двигателя над 10

Чл.7, ал.1 от Наредба №
23/29.12.2015г. за условията
и реда за мониторинг на
пазара на зърно
Чл.7, ал.3 от Наредба №
23/29.12.2015 г. за условията
и реда за мониторинг на
пазара на зърно
Чл.14, ал.1 и ал.2, от Наредба
№
23/29.12.2015г.
за
условията
и
реда
за
мониторинг на пазара на
зърно

Чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба
№ 23/29.12.2015г. за условията и реда за мониторинг
на пазара на зърно

Чл.19, ал.1 и ал.2, от Наредба
№
23/29.12.2015г.
за
условията
и
реда
за
мониторинг на пазара на
зърно
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В 30-дневен срок от
придобиване на
собствеността

В 15 – дневен срок от
промяна в
регистрацията на
земеделската и горска
техника

През годината и
месеца, отразени в
знака за извършен
годишен технически
преглед от
предходната година
Срок - Определя се
със заповед на
министъра на
земеделието, храните
и горите / обикновено
през м.септември/

kW, несамоходните и стационарните
машини, съоръженията, инсталациите и
апаратите, използвани в земеделието и
горите и машините за земни работи в
съответната ОД „Земеделие" по постоянен
адрес - за физическите лица, или по адреса
на съдебната, съответно търговската
регистрация - за юридическите лица и
едноличните търговци.
Собственикът подава до съответната ОД
„Земеделие”
заявление,
ведно
със
съотносимите документите при:
1. промяна на постоянния адрес или на
адреса по съдебна, съответно търговска
регистрация на собственика;
2. промяна на собствеността и/или името
на собственика;
3.промяна на данните за техниката,
посочени в свидетелството за регистрация;
4. изгубване или унищожаване на
регистрационната табела за регистрация.
Тракторите,
тракторните
ремаркета,
самоходната техника и машините за земни
работи се представят за извършване на
годишен технически преглед, по утвърден
от директора на ОД „Земеделие” месечен
график по населени места, на територията
на съответната община.

Чл.11, ал.1 от Закона за
регистрация и контрол на
земеделската
и
горска
техника

Чл.11, ал.7 от Закона за
регистрация и контрол на
земеделската
и
горска
техника
Чл.14 и чл.15 от Наредба
№2/03.02.2016г. за условията
и реда за регистрация на
техниката по Закона за
регистрация и контрол на
земеделската
и
горска
техника
Наредба № 3/03.02.2016г. за
извършване на техническите
прегледи натехниката по
Закона за регистрация и
контрол на земеделската и
горска техника

Подаване на заявления за „Помощ под Закон за подпомагане на
формата на отстъпка от стойността на земеделските производители
акциза върху газьола, използван в – чл. 47в.
първичното селскостопанско производство”. За участие в схемата земеделският
стопанин подава заявление по образец, в
общинската служба по земеделие към
Областната дирекция „Земеделие“ по
постоянен адрес на физическите лица или
едноличните търговци или по адрес на
управление на юридическите лица, към
заявлението се прилагат копия от и опис
на фактури (по образец) за закупен газьол,
на електронен носител по предварително
зададен формат.

Областна дирекция „Земеделие” гр.Монтана
Вариант 5, Август 2021г.
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