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ВЪВЕДЕНИЕ
Областна дирекция „Земеделие” - Монтана е юридическо лице на бюджетна издръжка с
адрес на управление в гр. Монтана и е второстепенен разпоредител с бюджет към Министъра на
земеделието, храните и горите. Ръководи се и се представлява от директор, който е орган на
изпълнителната власт.
МИСИЯТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”- МОНТАНА Е ДА ПОДПОМАГА МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ, КАКТО И ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА
ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА. ДА
ПОДКРЕПЯТРАНСФОРМАЦИЯТА НА МОДЕЛА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И
РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ, КАТО ОСНОВА ЗА МОДЕРНИЗИЦИЯ НА
ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
ВИЗИЯТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - МОНТАНА – ПРОИЗТИЧА ОТ НЕОБХОДИМОСТТА
ОТ СТАБИЛИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ
COVID-19, ЧРЕЗ КОМПЕТЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ, РАБОТЕЩА С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА, МИСЛЕЩА И
ОТГОВОРНА, ОСИГУРЯВАЩА КАЧЕСТВЕНО, ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪДЕЙСТВАЩА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ВИСОКИ СТАНДАРТИ И НИВА НА
КОНКУРЕНТНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПРИЛАГАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРАКТИКИ. РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ОБЛАСТТА И ИНТЕГРИРАНЕ В ЕВРПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО, ПРОИЗВОДСТВО
НА КАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ С ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, ЗАПАЗВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ
ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА.
ПРИНЦИПИТЕ КОИТО СПАЗВА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - МОНТАНА СА ЗАКОННОСТ, ОТКРИТОСТ,
ДОСТЪПНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ, СУБОРДИНАЦИЯ, КООРДИНАЦИЯ, ПРЕДВИДИМОСТ, ОБЕКТИВНОСТ,
БЕЗПРИСТРАСНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ.

Стратегическият план има за задача да отрази основните цели и приоритети на Областна
дирекция „Земеделие” - Монтана, за периода от 2021 - 2022 година, с оглед на подобряването
дейността на дирекцията при провеждането на държавната политика в областта на земеделието и
горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на
територията на област Монтана.
Стратегическият план е разработен въз основа на:
1. Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
2. Закон за администрацията;
3. Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);
4. Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ППЗСПЗЗ);
5. Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
(ЗВСГЗГФ);
6. Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и
земите от горския фонд (ППЗВСГЗГФ);
7. Закон за опазване на земеделските земи (3033);
8. Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ);
9. Закон за държавния служител;
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10. Кодекс на труда;
11. Закон за държавния бюджет за съответната година и постановлението за изпълнението
му;
12. Закон за счетоводството;
13. Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”;
14. Етичен кодекс за поведение на служителите в ОД „Земеделие” - Монтана;
15. Закон за подпомагане на земеделските производители;
16. Наредбата за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно;
17. Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
18. Закона за маслодайната роза;
19. Наредба за административното обслужване;
20. Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния
сектор /утвърдени със заповед № ЗМФ-601/09.07.2019г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - МОНТАНА
Основна цел на ОД „Земеделие” - Монтана е да подпомага провеждането на
държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата
селкостопанска политика на Европейския съюз на територията на областта, за изграждане на
устойчиво, конкурентноспособно и пазарно ориентирано селско стопанство.
Стратегическа цел 1: ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ЗА
ГАРАНТИРАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО, КОМАСАЦИЯ.
Стратегическа
ОРИЕНТИРАНО
ПРОИЗВОДСТВО

цел 2: УСТОЙЧИВО, КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И ПАЗАРНО
ЗЕМЕДЕЛИЕ/ДЕЙНОСТИ,
СВЪРЗАНИ
СЪС
ЗЕМЕДЕЛСКОТО

Стратегическа цел 3: РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ, КАТО ОСНОВА
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА
ПРОЦЕСИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА
Осъществяването на целите от ОД „Земеделие” - Монтана, се извършва чрез
изпълнение на следните основни задачи:
 създава и поддържа регистри, свързани със Системата за идентификация на земеделските
парцели (СИЗП), и други регистри, необходими за дейността на министерството;
 организира поддържането на данните в СИЗП в актуално състояние, включително чрез
проверки и измерване на място;
 извършва регистрация на земеделски стопани и ползвани от тях земеделски площи за
кандидатстване по схеми и мерки, свързани с плащане на площ, както и по други схеми и мерки
по ОСП на ЕС;
 приемане на заявления за „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза
върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“
 извършва регистрация и пререгистрация на земеделските стопани, по Наредба №
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3/29.01.1999г. за създаване на регистър на земеделските стопани;
 участва в комисии по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ по промяна предназначението на
земеделските земи;
 извършва дейности и процедури във връзка с чл.37в и 37ж от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи;
 провежда търгове за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ, след издаване на
заповед от министъра на земеделието и храните съгласно чл.47е ППЗСПЗЗ;
 извършва проверки за състоянието и ползването на земите от Държавния поземлен фонд;
 изготвя баланс на земите от ДПФ на територията на областта;
 бракува трайни насаждения с изтекъл срок на експлоатация, за което се съставят
съответните протоколи;
 изготвя отчети, анализи и доклади за състоянието на земеделието на територията на
областта и прави конкретни предложения за развитие на отделните подотрасли;
 контролира качеството и количеството на извършената работа във връзка с изпълнението
на обектите, свързани с дейностите поХидромелиорации;
 изпълнява задълженията си като орган по поземлена собственост, произтичащи от
нормативната уредба;
 изпълненява дейности по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска
техника;
 извършва мониторинг на пазара на зърно;
 приема заявления за регистрация и вписва валидните заявления в регистъра на
розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на
маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза на територията на областта съгласно
Закона за маслодайната роза;
 участва в комисии за идентификация на заявените площи за отглеждане на насаждения
от маслодайна роза;
 спазване принципите и стандартите при административното обслужване;
 представя в МЗХГ информация за извършената контролна дейност.
Основен приоритет при осъществяване на дейността на ОД „Земеделие" - Монтана за периода
от 2021 -2022 г. е насочен към: Осъществяване на дейността в ОД „Земеделие" - Монтана,
съобразно с поставените стратегически цели на Министерството на земеделието, храните и
горите.
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