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ВЪВЕДЕНИЕ
Основна цел в дейността на Областна дирекция „Земеделие” – Пловдив
(Дирекцията) през 2021 г. е провеждане на държавната политика в областта на
земеделието и горите и прилагане на Общата селскостопанска политика на Европейския
съюз на територията на областта.
Според характера на дейността административните звена в Дирекцията са
обособени в обща и специализирана администрация.
Общата администрация е организирана в Дирекция „Административно-правна,
финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”. Общата администрация подпомага
осъществяването на правомощията на директора, създава условия за осъществяване на
дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по
административното обслужване.
Специализираната администрация е организирана в Главна Дирекция “Аграрно
развитие”. В състава на Главна Дирекция ”Аграрно развитие” се включват 13 Общински
служби по земеделие на територията на областта като териториални звена.
І. ОБЩА АГРОХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА
Пловдивска област е разположена в централната част на Южна България и
обхваща част от западната Горнотракийска низина, Карловското поле, южните склонове
на Стара планина и част от северните склонове на Родопите.
Релефът в областта е твърде разнообразен, условията на почвообразуване са
различни, което води и до значителното почвено разнообразие не само в планинските и
полупланински райони, а и в Пловдивско и Карловско полета. Голямо е разнообразието
на почвени типове, но преобладаващи са канелено-горските, чернозем-смолниците и
алувиалните почви, което подчертава интензивния характер на селското стопанство.
В Пловдивското поле основни почвени типове са чернозем-смолниците северната част на пловдивското поле и от дясната част на р. Марица. Най-широко
разпространени са излужените (слабо до средно) черноземни смолници. Слабо
разпространени са ливадни чернозем-смолници. Канелено горските са широко
разпространени в част от общините Първомай, Хисаря, Асеновград, Садово, Раковски,
Брезово. За Карловското поле са характерни делувиално ливадни, a алувиално ливадни
преобладават главно по поречието на Стряма и Бяла река. Почвите в предпланинската и
планинската част на областта са предимно оподзолени канелено-горски почви, плитки
(неразвити), а в типично планинската част кафяви горски и планинско–ливадни.
При оценка на комплекса от агроклиматични фактори топлината е най–важният.
Тя определя видовото разнообразие в определена агроекосистема. Общата температурна
сума през вегетационният период е от съществена важност при избор на вид, сорт или
сортоподложкова комбинация. Оценя се фактора „вероятност за късни мразове през
април и май”, „абсолютни и средни минимални и максимални температури”.
Влагата е другият важен фактор. Отчитат се естествените условия за
навлажняване, общо количество валежи през вегетационният период, средна дебелина и
продължителност в дни на снежната покривка.
Територията на областта изцяло попада в преходноконтиненталната климатична
подобласт. Преобладаващият пренос на въздушни маси е от Атлантическият океан и
Средиземно море. Чувства се ясно изразено средиземноморско влияние. Характерно е
неравномерното разпределение на валежите по сезони.
Всички реки, протичащи през областта, водят началото си от Средна гора и
Родопите и вливат водите си в р. Марица, която единствена извира от Рила. Поради това,
че снежната покривка в Средна гора и Родопите не се задържа целогодишно,
подхранването им с вода е неравномерно и техният отточен режим зависи предимно от
падналите валежи. През активния поливен сезон отточната маса на големите поливни
реки възлиза на не повече от 5-8% от годишната. Това означава, че текущите води не са
достатъчни да задоволят нуждите на земеделските производители.
В
областта
силно
развити
са
растениевъдството
(зърнопроизводство,
зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, етерично-маслени култури, голяма част
от производството на оризова арпа) и животновъдството (говедовъдство, свиневъдство,
овцевъдство, птицевъдство, а в последно време и козeвъдство и зайцевъдство).

3

ІI. РАСТЕНИЕВЪДСТВО
1. Площ на земеделските земи
Пловдивска област е разположена върху обща площ 581871.795 ха. включваща
18 общини с 215 землища.
Територии с предназначение за селското и горско
стопанство спрямо общата територия на
Пловдивска област
други
територии
6%
за нуждите
на горското
стопанство
34%

за нуждите
на селското
стопанство
60%

Фиг. 1: Територии с предназначение за селското и горско стопанство спрямо общата територия на
Пловдивска област

От графиката на фиг. 1 е видно, че 60% от общата площ на областта е територия
с предназначение за селско стопанство и 34% - за горското стопанство. В категория
„други територии” 6 % – са обобщени данните за териториите на населени места, водни
течения и водни площи, добив на полезни изкопаеми и за нуждите на транспорта.
Забележка: Данните за обща площ Пловдивска област, „за нуждите на селското стопанство”, „за
нуждите на горското стопанство” и включените в категория „други територии” са предоставени от ОСЗ от
справка „Баланс по видове територии по предназначение общо за ОСЗ от Ферма Win към 31.12.2021 г.

Обработваема земя, ливади и пасища, спрямо
земеделска земя
ливади и
пасища
19%
обработваема
земя
81%

Фиг. 2: Обработваема земя, ливади и пасища спрямо земеделската земя

Земеделската земя в Пловдивска област e 309973.265 ха. в т.ч. обработваема 250
606.112 ха. което представлява 81%.
Забележка: Данните за земеделска земя (ниви, трайни насаждения, лозя, ливади и пасища), в т.ч.
обработваема земя (ниви, трайни насаждения и лозя) са предоставени от Общински Служби по Земеделие от
Справка за разпределение на имоти по площи и НТП – Общо за ОСЗ към 31.12.2021 г. от Ферма Win.
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2. Баланс на земеделските земи.
От графиката на фиг.3 е видно, че 71% от земеделската земя е частна
собственост, 16% е общинска и едва 2% е държавна.

Баланс по видове собственост
друга
11%

държавна
2%

общинска
16%

частна
71%

Фиг. 3: Баланс на земята по видове собственост

Обобщените данни на фиг. 4 показват съотношението между формите на
стопанисване на земеделската земя: индивидуално стопанисване – 26% от земеделската
земя, 50% се стопанисва от арендатори, 8% се стопанисва от кооперации и 16% - други.

Баланс на земята по стопанисване
други
16%

индивидуално
26%

кооперации
8%

арендатори
50%

Фиг. 4: Баланс на земеделската земя по стопанисване

От баланса на земеделската земя по групи култури (фиг. 5) е видно, че найголям дял се пада на зърнените култури – 27.91%, следват технически култури –
16.06%, трайни насаждения – 8.12%, , и 1.32% за зеленчуковите култури.
Основни видове култури са: зърнени (пшеница, ечемик, царевица, ориз),
технически култури (слънчоглед – маслодаен и шарен, тютюн), зеленчукови (пипер,
домати, картофи), трайни насаждения (ябълки, сливи, лозя – винени, десертни),
етерично-маслени (маслодайна роза, лавандула).
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Баланс на земята по групи култури, реколта 2021 г.

др.зем.
територия
28.68%

зърнени
27.91%
зеленч.
1.37%

технич
16.06%

ливади,
пасища
17.85%

трайни
8.12%

Фиг. 5: Баланс на земята по групи култури

2. Основни видове отглеждани култури – площи и получени добиви за
периода 2019 - 2021 г.
Зърнено-житни култури
През 2021 година продължихме работа по променената методика за събиране на
оперативна информация в областта на растениевъдството (от 2020 година), която
включва наблюдение на реално отглежданите и очертани площи за директните
плащания в Интегрираната система за администриране и контрол, по тази причина е
трудно да се направи реална съпоставка на информацията за тригодишен период. Това
касае всички наблюдавани култури по оперативна информация. Въпреки различията в
методиката, и през настоящата отчетна година, се наблюдава тенденция за увеличение
на засетите и съответно реколтирани площи с мека пшеница.
В графичен вид представяме наблюдаваните култури с реколтирани площи и среден
добив за периода. Това, което е видно от графиките добива при пшеницата и зимния
ечемик, през последните три години, е значителното нарастване на средния добив през
2021 година и при двете култури.

Реколтирани площи в ха, при пшеница и зимен ечемик
5 351

2021

59 171

5 409

2020

57 317

3 736

2019
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30 000
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40 000

50 000

60 000

пшеница

През 2021 г. в Пловдивска област са произведени 322 896.7 тона пшеница и 25
771.53 тона зимен ечемик, през 2020 г. производството е 268 797,4 тона пшеница и 21
967,54 тона зимен ечемик, а през 2019 година са съответно 217 656 и 12 965,2 тона.
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Средни добиви при пшеницата и зимния ечемик в кг/ха
4 816
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При царевицата за зърно има големи различия в засети площи между 2021 г., 2020 г.
и 2019 г., поради различната методика на събиране на информацията за засети площи,
която се въведе от 2020 година.

Царевица за зърно, реколтирани площи в ха
7 370
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2020
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2019
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7 000

8 000

Произведеното зърно при царевицата за 2021 г. е 44 178.7 тона, през 2020 година е
40 000,92 тона, а през 2019 година е 28 275 тона. Средният добив е различен, поради
климатичните особености на 2021 година и засушаването, което става трайна тенденция.
Средният добив е виден от следващата графика.

Среден добив в кг/ха, царевица за зърно
5 994
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2020
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2019
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6 000

7 000

8 000
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ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ
Слънчогледът заема водещо място в групата на техническите култури. Засетите площи
с маслодаен слънчоглед за 2021 година са 41 836.16 ха, за 2020 г. 74 501 ха и за 2019 г.
- 26 683 ха. Средният добив за същия период е както следва: за 2021 г. – 1 665 кг/ха; за
2020 г. – 1847 кг/ха, за 2019 г. – 1990 кг/ха.

Реколтирани площи с маслодаен слънчоглед, в ха
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Разсадените площи в хектари при тютюна по типове за периода 2019 г. – 2021 г.
са видни от следващата диаграма. Вижда се тенденцията към намаляване на площите от
тютюни ориенталски и вирджиния, ръст има единствено при бърлей.

Разсадени площи с тютюн в Пловдивска област, в ха
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ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО
Доматите заемат основно място сред зеленчуковите култури. В Пловдивска
област са развити всички направления в производство на домати - суперранно
производство, стоманено-стъклени и полиетиленови оранжерии, ранно производство и
късно полско производство. Средният добив от домати на открито за 2021 година е
17 830 кг/ха, за 2020 г. е 20 605 кг/ха, 2019 г. е 17 350 кг/ха. Най-подходящи райони за
отглеждането на тази култура има в равнината част на областта в общините Брезово,
Първомай, Родопи, Раковски, Марица и Съединение.
Пиперът е втория по значение основен продукт в производството на зеленчуковите
култури. За 2021 година средният добив от открити площи е 16 641 кг/ха, за 2020 г. - 15
640 кг/ха, за 2019 г. е 19 910 кг/ха. Най-добри почвено-климатични условия за
отглеждане на пипер има в общините Първомай, Асеновград, Марица и Калояново,
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където е съсредоточено основното производство в областта. Реколтираните площи са
представени графично.
Средният добив при картофите за 2021 година е 19 150 кг/ха, за 2020 г. е 17 129
кг/ха, а за 2019 г. 15 360 кг/ха. Осезаемо се наблюдава нарастване на средните добиви
през последните две години.

Реколтирани площи с картофи, пипер и домати на открито, в ха
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ОРАНЖЕРИЙНО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО
От 2020 година, с промяна на методиката и наблюдаваните култури по оперативна
информация, се включи наблюдение на оранжерийните площи с домати и краставици. В
следващата таблица представяме двугодишните резултати от двете култури.

Реколтирани площи в хектари
Среден добив в кг/ха
Оранжерийни Оранжерийни Оранжерийни Оранжерийни
краставици
домати
краставици
домати
2021
77 ха
111.84 ха
93 484 кг/ха
55 792 кг/ха
2020
100.58 ха
135.62 ха
99 246 кг/ха
58 646 кг/ха
ОВОЩАРСТВО
От трайните насаждения най-голям дял в Пловдивска област заемат ябълките,
черешите, сливите и лозята. Площите с ябълки, които са реколтирани за 2021 година са
1261,29 ха, със среден добив 13 858 кг/ха, за 2020 г. са 1 389,16 ха, със среден добив
13 700 кг/ха, за 2019 г. са 1 444,83 ха, със среден добив – 11 970 кг/ха.

Реколтирани площи с овощни насаждния и лозя, в ха
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При сливите, за 2021 година реколтирани са 1 708 ха със среден добив 7 591 кг/ха, за
2020 г. реколтирани са 1 529,13 ха със среден добив 8 976 кг/ха, за 2019 г.,
реколтирани 1 309,2 ха с добив 7 020 кг/ха.
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При черешите за 2021 година, реколтирани 1 563 ха, със среден добив е 5 398 кг/ха,
за 2020 г. реколтирани са 1 465,34 ха , със средно 5 758 кг/ха, а за 2019 г. 853 ха при
среден добив 4 410 кг/ха.
Реколтираните площи за 2021 година при винените лозя са 3 565,81 ха, със среден
добив 6 260 кг/ха, при десертни – 777,52 ха при среден добив 6 264 кг/ха; за 2020 г. са
3 536,54 ха при винени лозя, със среден добив от 6 294 кг/ха; при десертни лозя –
779,08 ха, със среден добив 6 049 кг/ха, за 2019 г. - винени лозя 5 190,4 ха при среден
добив 5 820 кг/ха, десертни лозя 1090,67 ха, при среден добив 5 470 кг/ха.
ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ
България е известна в света като производител на висококачествени етерични масла,
първо място от които заема българското розово масло. Географското положение и
уникалните климатичните особености на Розовата долина са благоприятни за
отглеждането на маслодайната роза.

Реколтирани площи при лавадула и маслодайна роза, в ха
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През отчетната година
наблюдаваните площи с маслодайна роза са нараснали
спрямо предходните години, но реколтираните намаляват, поради специфичните
климатични особености, наблюдавани през периода на беритба през 2021 година.
Реколтираните площи и средните добиви при маслодайната роза са както следва: за
2021 година 1902,02 ха с добив 2 799 кг/ха; за 2020 г. – 1924 ха със среден добив 3 821
кг/ха и 2019 г . – 1528 ха при добив 3 938 кг/ха. При лавандулата се наблюдава трайна
тенденция за увеличаване на площите. За 2021 г. се наблюдават 929,23 ха, със среден
добив 2798 кг/ха; за 2020 г. - 836,06 ха, със среден добив 2724 кг/ха и за 2019 г. –
706,9 ха, със среден добив 2314 кг/ха.

Средни добиви при лавандула и маслодайна роза, в кг/ха
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4. Извадкови и пълни наблюдения върху състоянието и степента на
развитие на посевите:
Във връзка със Заповед № РД 09-78/08.02.2018 г. на Министъра на МЗХГ, писмо
изх. № 9166-15/22.02.2021 г. и Заповед № РД 04-96/17.03.2021 г. на Директора на
Областна Дирекция “Земеделие” гр. Пловдив се поднови дейността на Общинските
експертни комисии по зърнопроизводство за реколта 2021 г. По методически указания от
МЗХГ за оценка на състоянието на есенниците и прогнозиране на добивите се прилага
извадкова методика за наблюдение на посевите.
Експертната комисия за всяка община извърши обследване през месец март,
април и юни на есенните посеви за избрани стопанства с пшеница и ечемик по 10%
извадкова методика и пълно обследване на посевите 100% - пшеница и ечемик – м. май
и прогнозиране на добивите. След приключване на всяко наблюдение по утвърдения
график се представиха наблюдателни листи за всяко наблюдавано стопанство.
Обобщените резултати от обследванията: наблюдателния лист за Пловдивска област и
доклад за състоянието на есенниците са представени в МЗХГ по график.
5. Изготвяне на справки и отчети във връзка с оперативната информация
Докладва се седмично на дежурния по Министерство за бедствия, аварии и катастрофи
в отрасъла, като при настъпване на събитие се изготвят съответните справки и
обяснителна записка и се изпращат в МЗХГ.
В изпълнение на чл. 4, ал. 3 от НАРЕДБА № 8121з-968 от 10.02.2014 г. за правилата и
нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи,
всички Кметове на общини и Началници на РС ПБЗН по места - Пловдивска област бяха
уведомени с писмо за издадената заповед от Директора на Областна дирекция
„Земеделие“ – Пловдив за обявяване на пожароопасен сезон, във връзка с настъпването
на фаза „Восъчна зрялост” при житните култури, реколта 2021 г.
6 . Обследване на пропаднали площи със земеделски култури, вследствие от
неблагоприятни климатични условия и изготвяне на регистър.
Съгласно изискванията на Държавна помощ N SA.59044(2020/N) за компенсиране на
загуби понесени от селскостопански производители, вследствие от неблагоприятни
климатични условия Общинските експертни комисии провеждаха обследване на площи
на производители, които са подали заявления.
За отчетният период са издадени 98 броя констативни протоколи за щети от
неблагоприятни климатични условия за пропаднали на 100% площи, засети със
земеделски култури в размер на 416,47 ха и 114 броя обикновени протоколи за щети
под 100% на площ от 2448,49 ха.
ІІІ. БРАКУВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
През отчетния период в Дирекцията са приети и разгледани 264 заявления от
собственици за бракуване на трайни насаждения.
Сформирани са комисии на базата на 240 броя издадени заповеди. Изготвени са
240 броя протоколи за бракуване на трайни насаждения.
ІV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
Броят на регистрираните по Наредба № 3/29.01.1999г. земеделски стопани за
стопанската 2020/2021 г. е 7419 бр. с обща обработваема площ 224569,08 ха.
В ОД”Земеделие” - Пловдив през 2021 г. са постъпили 64 заявления за
отписване от регистъра и са издадени 64 броя удостоверения на отписани от регистъра
ЗС, съгласно чл.11, ал. 6 от Наредба №3.
На основание чл.12, ал. 2 от Наредба №3 са издадени 220 броя дубликати на
изгубени или унищожени регистрационни карти на ЗС и 88 броя удостоверения за
регистрация.
На основание чл. 18, ал. 5 от Наредба №3 са съгласувани и изпратени 503 бр.
отговора до: Национална Агенция по Приходите, Областна дирекция на МВР, Частен
Съдебен Изпълнител, Комисия за установяване на имуществото, придобито от престъпна
дейност, Административен Съд, Районен съд, Държавен съдебен изпълнител.
Изготвени са справки за ТП Агенция по заетостта към МТСП за регистрирани ЗС
– физически лица – 12 бр.
ОД”Земеделие” оказва ежедневна методична помощ и разяснения, относно
регистрацията по Наредба №3 от 1999 г., направените промени, както и произтичащите
от нея права и задължения на ЗС.
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При сравнителен анализ на данните от 2018 г. до 2021 г. се наблюдава лек спад в броя
на регистрираните земеделските стопани, но обработваемата площ се увеличава, видно
от диаграмата по-долу.
Години

Общ брой регистрирани
земеделски стопани

Обща
обработваема
площ в (ха.)

2018
2019
2020
2021

8744.00
8065.00
7652.00
7419.00

208 934.1
229 334.32
225 229.58
224 569.08
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V. ЖИВОТНОВЪДСТВО
1.Регистрация на развъдни стопанства:
Към 31.12.2021г. в ОД „Земеделие”–Пловдив са регистрирани 4/четири/ броя
развъдни стопанство по реда на Наредба №47/11.11.2003г. за производство и
предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за
водене на регистър, съгласно Закона за пчеларството.
В изпълнение на чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството и съгласно чл.3, ал. 4 от
„Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии по общини за
осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от
отравяния“ се изпратиха писма до всички участници в комисиите по общини, във връзка
с включването им в Заповедта на Директора на ОД „Земеделие“ – Пловдив за 2021г.
Изготвени са 18 бр. заповеди за комисии по общини за осъществяване на профилактика
на заболяванията и опазване на пчелните.
Към 31.12.2021 г. в ОД „Земеделие” – Пловдив са приети 6/шест/броя жалби от
гражданин за нерегламентирано отглеждане на пчели, като са сформирани комисии за
проверка на място и по документи и са изготвен 7/седем/ броя констативни протоколи.
VІ. АГРОСТАТИСТИКА
Работната програма за дейностите по агростатистика включва ежемесечни
статистически изследвания, както и такива провеждани еднократно, на база
представителна извадка.
Месец януари 2021 г. продължи работата по събиране, обработка и контрол на
данните, относно статистическите наблюдения: Пчеларство в България през 2020 г.,
Производство на зеленчуци ’2020, Добиви от земеделски култури - реколта 2020,
Производство на плодове ‘2020, Производство на грозде и вино – реколта 2020 и Брой
на селскостопанските животни към 01.11.2020 г.
След въвеждане на данните в интегрираната система по агростатистика се направи
контрол и се извършиха необходимите корекции за пълното изпълнение на извадките и
логическата обвързаност на постъпилата информация относно площи и добиви на
отделните стопански единици.
През м. април се проведе анкета Птицевъдството в България през 2020 г.
Извадката за област Пловдив включваше 128 бр. птицевъдни стопанства.
В периода март-април се проведе анкета за дейността на предприятията
преработващи плодове и зеленчуци през 2020 г. Наблюдавани са 33 стопанства, като
данните от наблюдението са обработени и своевременно въведени в ИСАС.
В съответствие с годишната работна програма по агростатистика за 2021 г. се
събират данни за месечни анкети, които се набират и обработват текущо през годината.
Обектите, които се наблюдават за област Пловдив, са както следва: Мандри – 24 броя;
кланици за червени меса - 6 броя; кланици за бели меса - 5 броя и една люпилня.
Наблюдението на Дейността на кланиците за червени и бели меса, на
млекопреработвателни предприятия и люпилните включва месечни и годишна анкета.
През месец март стартира събиране на оперативна информация, съгласно утвърдената
методика. Информацията се събира по общини, свързани с площи, производство и
средни добиви и информацията се попълва в подсистемата за оперативна информация в
ИСАС, като контролиращата функция се изпълнява от експертите по агростатистика.
Данните за наблюдаваните площи се съпоставят с данните от ИСАК.
През м. април се проведе контролно изследване на събраните данни по време на
преброяването на земеделските стопанства през 2020 г., което включваше три населени
места. Чрез личен контакт със земеделските стопанства и представители на местната
власт бяха контролирани 387 броя стопанства.
Съгласно правилата за организацията на дейността на Областната комисия по
Преброяване на земеделските стопанства 2020 г., през месец юни се проведе четвърто
последно заседание. Приет е доклад за извършеното преброяване и основни резултати и
анализи на получените статистически данни, с което приключи и дейността на
комисията.
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През месец юни се проведе Наблюдение на заетостта и използването на
територията на България – БАНСИК` 2021 г. За област Пловдив се наблюдаваха 163
сегмента, от които 106 със стопанска заетост.
През 2021 г. продължи усилената работа по обработката и контрола на данните,
събрани по време на Преброяването на земеделските стопанства в Република България
през 2020 г., с помощта на справките, качени в раздел Контрол. Сравниха се данните от
преброяването с данните от различните административни източници, бяха проверени,
уточнени и коректно отразени разлики в: площи по видове култури, липсващи землища,
дублирани площи, брой животни, сгради и оборски тор, използване на земята,
растениевъдство, работна сила и типология на земеделските стопанства и др.
През месец ноември стартира провеждането на следните статистически
изследвания: Добиви от полски култури – реколта ’2021, - Производство на зеленчуци –
реколта ’2021, Производство на плодове – реколта ’2021, Производство на грозде и вино
– реколта ’2021, Брой на селскостопанските животни към 1-ви ноември 2021,
Пчеларството в България през ’2021. Общият брой на стопанствата за наблюдение е
3003 броя. От 08 до 25 ноември имаше възможност земеделските стопанства сами да
попълнят данните си онлайн, като от област Пловдив електронно попълниха анкетите си
196 стопанства.
На 7 декември 2021 г. се проведе онлайн работна среща с експерти по
агростатистика от областните дирекции „Земеделие“ и експерти по агростатистика от
МЗХГ за хода на провеждане на продуктовите анкети и общи въпроси за обсъждане.
Дейностите, свързани със Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ)
са насочени към събиране на необходимата счетоводна информация от земеделските
стопанства, отговарящи по страти на Регламент №1291/2009 на Европейската комисия.
През 2021 г. в СЗСИ взеха участие 163 бр. стопанства, като 64 бр. от тях са с двустранно
счетоводство и 99 бр. без счетоводство. Земеделските стопанства участват в системата
на доброволен принцип, разделени по страти и икономически размер. Съгласно
предоставения график от отдел „Агростатистика“ към МЗ, през четвъртото тримесечие
на 2021 г. се извършиха следните дейности: Тест за определяне стратите на
стопанствата, включени в извадката на СЗСИ за 2020 г.; Подбор на нови стопанства за
включване в системата (в незапълнените страти и за замяна на откази; Посещение и
събиране на информация от стопанствата, които не водят двустранно счетоводство през
2020 г.; Събиране на информация от стопанствата, които водят двустранно
счетоводство; Въвеждане на събраните данни за 2020 г. отчетна година в
информационната система; Корекция на събраните данни за 2020 г. и актуализиране на
стратите на стопанствата; Отстраняване на допълнителните грешки за 2019 г. и
окончателно валидиране на данните; Актуализиране на списъка със стопанствата,
включени в СЗСИ през 2021 г.; Изготвяне на тримесечни отчети, относно извършените
дейности и направените разходи, във връзка със СЗСИ.
VІІ. ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ
Дейността “Хидромелиорации” в ОД ”Земеделие”-Пловдив, обхваща всички
водностопански системи и съоръжения, които са публична държавна собственост и се
намират на територията на Област Пловдив, които се стопанисват от “Напоителни
системи” – ЕАД, клон Марица, гр. Пловдив и 11 бр. регистрирани Сдружения за
напояване, в т.ч. 8 бр. действащи, извършващи дейност, която се състои главно в
следните направления:
І. Осъществяване на постоянен ежедневен, ежемесечен и тримесечен
инвеститорски контрол върху обекти
за предпазване от вредното въздействие на
водите/ОПВВВ/
1. Упражнен инвеститорски контрол върху поддръжката на обекти ПВВВ и извършени
СМР по поречия на коригирани участъци на вътрешни реки, предпазни диги и
отводнителни полета и системи:
На основание Договор №РД-50-23/05.04.2019г., сключен между МЗХГ и
“НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” – ЕАД - СОФИЯ за извършване на обществена услуга за защита
от вредното въздействие на водите, експлоатация и поддръжка на водностопански
системи и съоръжения-публична държавна собственост, съгласно чл.13, ал.1, т.3 от
Закона за водите /ЗВ/.
Всеки месец се извършват обходи и наблюдения за установяване на техническото и
експлоатационно състояние на корекции реки, предпазни диги и отводнителни полета и
системи от страна на служителите на “Напоителни системи” – ЕАД, клон Марица, гр.
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Пловдив. За целта се изготвят месечен отчет по Приложение №3 към чл.16 от
Методиката за определяне размера на несправедливата финансова тежест, въз основа
на нетните разходи, тримесечен отчет по Приложение № 4 към чл.17 от Методиката.
За периода 01.01-31.12.2021г. са извършвани ремонтно- възстановителни работи
/РВР/ и/или строително – монтажни работи /СМР/ от авариен характер на
горецитираните обекти ПВВВ, но ще бъдат отчетени към м.Януари 2022 год.
За същия период са извършени почистване от наносни образувания на някои обекти
от ПВВВ- р.Пикла, р.Стара река и ГОК -1 „Белозем“, както и частично въстановителни
мероприятия на р.Стара река.
Проверени и подписани са актове- обр.19 и Справки за извършени СМР от клон
Марица – Пловдив за коригираните участъци на реките и отводнителните системи,
същите са представени в МЗХГ за разплащане на извършените СМР /възстановяване на
диги и заливаеми берми и тераси, заскаляване на откоси по дигите, изграждане на буни,
почистване от дървесна растителност, транспорт на едроломен камък и земни маси,
изкопи с багер и булдозер, разриване на земни маси, насипи и обходи за преглед на
техническото състояние, изготвяне на проектни документации/, както следва:.
- СМР по коригирани участъци на реки :
266 384 лв.
- СМР почистване на главни отводнителни канали /ГОК/ :
162 060 лв.
- СМР по предпазни диги на реките :
68 205 лв.
общо 496 649 лв.
В рамките на отпуснатите средства са провеждани обществени поръчки за външни
изпълнители главно в превозите на едроломен камък, камък от кариери и депа,
строителна тежка механизация. Част от СМР са изпълнявани от “Напоителни системи” –
ЕАД, клон Марица, гр. Пловдив.
През месец Декември 2021 год., вследствие на интензивни и продължителни
валежи е констатирана мащабна ерозия на дясна предпазна дига на река „Чая“ в
участък с приблизителна дължина 120,00 м, в които са разрушени четири участъка от
дигата. Вследствие на високите води са залети земеделски земи и общински път PDV
1275 /Катуница-м. Кемера/. Обявено е частично бедствено положение за част от
територията на Община Садово, включваща землищата на с.Катуница, гр.Садово и
с.Чешнегирово. Сключено е споразумение на основание чл.9, ал.17 от Закона за защита
при бедствия /ЗЗБ/ и е възложено на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Марица да
извърши конкретно възложени работи. Извършени са неотложни аварийновъзстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на
последствията от бедствието. Средствата ще бъдат осигурени с решение на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
При извършен обход от служители на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Марица,
вледствие на интензивни валежи е установено, че е разрушен коригиран участък от
профила на река „Стряма“- дясна берма и дига при км 34+800. Дружеството
възстановява нарушения участък със собствени средства и сили, и строителна
механизация. Аварийно ремонтно-възстановителните работи /РВР/ на дясна
заливаема берма и предпазна дига на реката ще продължат да се извършват през месецЯнуари и Февруари 2022 год.
Общо изпълнени СМР 496 649 лв. без ДДС.
ІІ. Сдружения за напояване
На територията на ОДЗ-Пловдив има учредени и регистрирани 11 бр. Сдружения за
напояване с обща площ от 100 150дка.
 СН ”Борец” – с. Борец, община Брезово
 СН ”Урожай” – с. Стрелци, община Брезово
 СН ”Воден рай” – с. Пъдарско, община Брезово
 СН ”Старосел” – с. Старосел, община Хисаря
 СН ”Старо Железаре” – с. Ст. Железаре, община Хисаря
 СН ”Правище” – с. Правище, община Съединение – не развива дейност поради
скъсана стена на язовира
 СН ”Липа” – с. Православен, община Първомай
 СН ”Искра” – с. Искра, община Първомай
 СН ”Чоба” – с. Чоба, община Брезово
 СН ”Калояново” – с. Калояново, община Калояново, предаден язовир през м.
май с Протокол от Общината
 СН “Раковски” – не развива дейност поради не предадени язовири от Община
Раковски
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Експертите на ОД „Земеделие“–Пловдив подпомагат и координират учредяването,
преобразуването и прекратяването на Сдруженията за напояване.
Изискани са данни за справки за полетите площи за 2021г. от обобщени актове
обр.7 на “Напоителни системи” – ЕАД, клон Марица, гр. Пловдив.
Проверка на разработките за формиране на цена на доставяната вода за напояване
за сезон 2021г., съгласно новата Наредба за сформиране на двукомпонентна цена за
доставка на вода за напояване към членовете на сдруженията, не е извършена тъй като
няма промяна на цената на услугата „доставка на вода за напояване“ спрямо 2020 год.
ІІІ. Регулиране, осъществяване контрол и надзор на напояването на селско
стопанските култури, експлоатацията и поддържането на хидромелиоративните системи
за Пловдивска област.
1. Доставените водни маси от “Напоителни системи” – ЕАД, клон Марица, гр.
Пловдив за напояване до 31 декември 2021г.- 162 841 516 м3. Подадени водни маси
извън напояването, съгласно акт обр.7 са 490 083 860 м3 за добив на електроенергия,
зареждане на водоеми, промишлени и др. нужди, и общо 652 925 376 м3.
Полетите площи и водни маси за напояване към 31.12.2021г. са както следва:

За годината
изпълнение
№

КУЛТУРИ

1

2

1-ва
поливка

всичко останали
поливки

актувана
вода

дка
3

дка
4
202 708

м3
5

1 ориз
2 Вс. други

66 876
32 451

Общо :
Води извън
1 напояване

99 327

Общо :

12 918

159 077 470
3 764 046

215 626

162 841 516
490 083 860

99 327

215 626

652 925 376

2. Проверка за охраната на яз. Пясъчник и яз. Домлян, явяващи се публична
държавна собственост, съгласно чл.13 т.1 на Закона за водите под управлението на
МЗХГ – се извършва всеки месец, за което се подписват двустранни протоколи и отчет на
фирмата изпълнител на охраната „Саламандър“ – АД. Във връзка със сключен Договор за
охрана между МЗХГ и фирма „Саламандър“ – АД от 30.08.2021 год. охранява само яз.
„Пясъчник“, и с допълнително споразумение за яз. „Домлян“ до 17.11.2021 год. От
18.11.2021 год. фирма „Мултифорс А.С.“ ЕООД охранява яз. „Домлян“. Въз основа на
тези документи се изплащат разходите за охрана от МЗХГ на изпълнителите, съгласно
сключени договори.
VІІІ. СЪСТОЯНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДПФ
Общ размер на земеделските земи от ДПФ Пловдивска област – 49 311,191 дка, като
в т.ч. по НТП са както следва: едногодишни полски и многогодишни култури – 10
176,003 дка; трайни насаждения – 3 389,575 дка; пасище, мера – 17 642,074 дка;
ливади – 381,750 дка; други – 4 161,260 дка; имоти по реда на чл. 24, ал. 2 и чл. 24б от
ЗСПЗЗ – 13 560,529 дка.
Действащи договори към момента на проверката – за съответната стопанска година
по реда на чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, по чл. 37в, ал. 10, по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от
ЗСПЗЗ, и за земите по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ;
Действащи Договори към 30.11.2021 г. са 141 броя, като в т.ч.: по реда на чл. 47м,
ал. 1 от ППЗСПЗЗ - 139 броя, като в т.ч. договор на един арендатор е в процедура по
прекратяване, като срещу него са предприети изпълнителни действия на база издадения
изпълнителен лист: по реда на чл. 37и, ал. 1, 2 и 12 от ЗСПЗЗ – 2 броя; по чл. 37в, ал.
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10 няма; по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ – няма; за земите по §12а от ПЗР на
ЗСПЗЗ – няма.
Земи, предоставени със заповеди по реда на чл. 24, ал. 2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ - 13
560,529 дка. От тях необработени – 24,040 дка. Площите са намалели в сравнение с
данните от проверката към 31.05.2021 г.
Свободни земи от ДПФ, с обща площ – 28 214,050 дка, като в т.ч. по НТП са както
следва: едногодишни полски и многогодишни култури – 5 521,382 дка; трайни
насаждения – 1 362,321 дка; пасище, мера – 16 787,337 дка; ливади – 381,750 дка;
други – 4 161,260 дка.
Областна Дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив поддържа „Електронен регистър на
имотите от ДПФ“, който се обновява всеки месец и при настъпила промяна в данните.
Изготвен и представен в МЗХГ Списък на свободни имоти за разпределение по чл.
37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г. от ДПФ с НТП – „пасище, мера“ и „ливада“.
Изготвен и представен в МЗХГ Списък на свободни имоти за търг наем/аренда на
земеделски земи от ДПФ за стопанската 2021/2022 г. Обявена първа тръжна сесия за
стопанската 2021/2022 г. на 22.07.2021 г. Спечелени са общо: 307,716 дка за
отглеждане на едногодишни полски култури или многогодишни фуражни култури и
техните смеси, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения – етерично-маслени
култури (лавандула) и създаване и отглеждане на трайни насаждения. Сключени са
общо 11 (единадесет) броя договора.
За останалите свободни имоти от ДПФ се проведе II-ра тръжна сесия за
стопанската 2021/2022 г. на 29.10.2021 г. Спечелени са общо: 264,156 дка за
отглеждане на едногодишни полски култури или многогодишни фуражни култури и
техните смеси. Сключени са общо 5 (пет) броя договори.
За свободни имоти от ДПФ с НТП – пасище, мера и ливади се проведе тръжна
сесия на 15.11.2021 г. по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем за една
стопанска година 2021/2022 г. Спечелени са общо: 2 616,035 дка. Сключени са общо 7
(седем) броя договори.
За изминалата стопанска 2020/2021 г. в Областна Дирекция „Земеделие“Пловдив са издадени 25 (двадесет и пет) броя заповеди на неправомерно ползващите
имоти от ДПФ след извършената проверка – м. Май, 2021 г. Платени са 24 (двадесет и
четири) броя заповеди. Неплатени 1 (един) брой.
 Площ на имотите и части от имоти с неправомерно ползване – 165,426 дка;
 Размер на дължимите суми в лева – 10 359,50 лв за стопанската 2020/2021 г.;
 Изплатени суми в лева – 10 309,10 лв. за стопанската 2020/2021 г.;
 Неплатени суми в лева – 50,40 лв. за стопанската 2020/2021 г.
Платени за минало време суми за неправомерно ползване – 700,49 лв., за
10,152 дка.
Проведени комисии - на 28.01.2021 г. в Областна дирекция „Земеделие” - гр.
Пловдив в изпълнение на Заповед №РД-07-1/04.01.2021 г. на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - гр. Пловдив се проведе комисия за определяне размерът на
средното годишно рентно плащане за землищата по общини и начин на трайно ползване
(НТП).
В изпълнение на Заповед №РД-07-3/14.01.2021 г. на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - гр. Пловдив на 29.03.2021 г. се проведе комисия по реда на
изискванията на чл. 37и, ал. 1 и 4 от ЗСПЗЗ.
На 28.06.2021 г., се проведе комисия в изпълнение на чл. 37и, ал. 1, ал. 2 и ал.
10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал.
8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ППЗСПЗЗ)
ІХ. ПРИЛЕЖАЩИ ЗЕМИ КЪМ ОБЕКТИТЕ НА ОРГАНИЦАЦИИТЕ ПО §12 И §29 ОТ
ПЗР НА ЗСПЗЗ
 Постъпили преписки за закупуване на земя в стопански двор всичко 11 броя
 Обработка на
преписки за закупува на прилежащи земи към обекти на
организации по §12 и 29 от ПРЗ на ЗСПЗЗ 11 броя
 Изготвяне на предложения до областен управител на област с административен
център Пловдив за издаване на актове за държавна собственост на земя частна
държавна собственост - 32 броя
 Комплектоване на преписки за придобиване правото на собственост върху земи
по реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ 10 броя
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Изготвени предложения до МЗХГ за изразяване на съгласия за включване в търг
по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ - 7 бр;
 Изготвени предложения до МЗХГ за изразяване на съгласия за включване в търг
по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ-3бр.
Проведени търгове за продажба на земя частна държавна собственост по реда на:
Чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ; чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ; чл. чл.27, ал 9 във
връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ.










Изготвени и подписани са 5 броя договор за закупуване частна държавна
собственост, представляващи свободна, годна за земеделско
ползване и
неподлежаща на възстановяване, находяща се в бивш стопански двор на
организациите по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ в област Пловдив с площ 27797 кв.м на
стойност 113 284,09лв лева.
Изготвени и подписани
8 броя договори по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ за
11,095дка на стойност 83 125,48 лева
За издаване на данъчни оценки за прилежащите земи към обектите в стопанските
дворове са попълнени молби и декларации по чл. 14, ал.1 от ЗМДТ за 79 броя
имоти;
Изготвени са писма до заявители по образувани преписки по чл. 27, ал. 6 и ал. 8
от ЗСПЗЗ, писма до кметове, областен управител, МЗХГ - общо 63 броя;
Изготвяне на становища - 32 броя;
Разглеждане на изменения на КККР, когато се засягат имоти ДПФ -49 броя;
Изразяване на становища по постъпили в ОДЗ- Пловдив обявления на общини за
одобряване на ПУП –ПРЗ за имоти в землища на територията на област
Пловдив- 54
Издадени заповеди за неправомерно ползване на земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ10броя.

X. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в Областна дирекцията „Земеделие“
Пловдив са:
Образувани 563 броя преписки за утвърждаване на площадки /трасета/ за
проектиране и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
Организирани и проведени са 10 заседания на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от
ЗОЗЗ.
Разгледани са 370 предложения за утвърждаване на площадки /трасета/ за
проектиране и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
Постановени са 380 решения за утвърждаване на площадки /трасета/ за
проектиране и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
Изготвени са препис-извлечения от решенията, заверени са документите на
инвеститорите, изпратени са уведомителни писма за решението на Комисията по чл. 17,
ал.1, т.1 от ЗОЗЗ и са връчени влезлите в сила решения.
Променено е предназначението на 423 914 кв. м земеделска земя за
неземеделски нужди.
Определена е такса по чл. 30 от ЗОЗЗ в размер на 932 214 лева.
За всички обекти са извършени проверки на терена и са съставени протоколи от
огледите.
От секретаря на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ са съставени общо 20
акта за извършено незаконно строителство и унищожен хумусен пласт в земеделски
земи, преди земята да е преобразувана от земеделски за неземеделски нужди.
Периодично се изпращат преписи от решенията за промяна предназначението на
земеделски земи за неземеделски нужди на техническата и данъчната служба към
общинската администрация по местонахождение на имота, на СГКК.
Издават се преписи от решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към
Областна дирекцията „Земеделие“ Пловдив.
Извършват на проверки във връзка с необходимостта от обжалване на проекти за
ПУП-ПРЗ.
За отчетния период са изготвени и изпратени справки в Дирекция ”Поземлени
отношения и комасация” към Министерство на земеделието, храните и горите.

18

Изготвят се отговори на жалби на граждани и становища, касаещи промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и прилагане на ЗОЗЗ и
ППЗОЗЗ.
Изготвени са 800 акта за категоризиране на земеделски земи при промяна на
тяхното предназначение.
Обработени са 55 броя преписки с документи по Наредба 19/25.10.2012 г. за
строителство в земеделска земя без промяна на предназначението, извършени са огледи
на терен, съставени са протоколи от огледите, в резултат на което са изготвени и
връчени становища по Наредбата. При констатиране на извършено строителство в
земеделска земя са уведомени кметовете по места за предприемане на мерки във връзка
с техните правомощия съгласно ЗУТ.
Във връзка с осъществяване контрол по прилагане на Наредба № 19/25.10.2012 г.,
комисия от експерти извърши проверки на място по 20 броя издадени положителн
становища по реда на наредбата, съставени са протоколи от проверките и е изготвен
доклад до Министерство на земеделието, храните и горите с констатации от извършените
проверки. Уведомени са кметовете на общините, на територията на които са
констатирани нарушения по прилагане разпоредбите на наредбата за предприемане на
действия по компетентност.
Изпратени са към Министерство на земеделието, храните и горите 30 броя преписки
относно обжалване на издадени актове за категоризиране на земеделски земи, като са
окомплектовани с необходимите документи.
Към РДГ Пловдив са изпратени 23 броя преписки, окомплектовани с необходимите
документи, относно издаване на становища на основание чл.30, ал.1, т.3 от
Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/.
ХІ. СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
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 За стопанската 2021/2022 г. са общо 134 (сто тридесет и четири) броя
споразумения/разпределения, като в т.ч. 121 (сто двадесет и едно) доброволни
споразумения и 13 (тринадесет) броя служебни разпределения в 117 (сто и
седемнадесетдесет) броя землища на Пловдивска област.
 За календарната 2022 г. са сключени общо 26 (двадесет и шест) броя
споразумения, в 22 (двадесет и два) броя землища на Пловдивска област за НТП –
Пасище, мера и ливада.
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ХІI. КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ,
И ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО.
С изменението на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз беше уредено подаването на декларации за
произведено зърно и налично зърно от производителите, за налично зърно в обектите
за съхранение, както и регистрацията на обекти за съхранение на зърно да се
осъществява в ОДЗ на МЗХГ.
Във връзка с това, в ОДЗ-Пловдив ежемесечно се обобщават данните от приетите
декларации за налично зърно в обектите за съхранение на зърно, след което същата
информация се изпраща до Дирекция „Растениевъдство“ към МЗХГ.
Съгласно изискванията на чл.58о, ал.2 от ЗПООПЗПЕС са приети 1873 броя
декларации по образец от земеделски стопани, за произведено количество зърно.
Във връзка с чл. 20, ал. 1 от Наредба 23/2015г. са постъпили 5 броя декларации
от оризови мелници за запаси от ориз.
Във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба 23/2015г. са постъпили 24 броя декларации
от земеделски стопани за запасите от ориз и 22 броя декларации за произведено
количество оризова арпа, реколта 2020г.
През отчетният период, във връзка със задълженията по чл.58о, ал.3 от
ЗПООПЗПЕС са приети общо 90 броя декларации от предприятия за преработено
количество зърно.
На основание чл.23 от Наредба №23 от 29.12.2015г. за условията и реда за
мониторинг на пазара на зърно, през отчетния период са извършени 32 броя проверки,
съгласно график одобрен от Директора на ОДЗ-Пловдив, както следва:
Проверки на ОСЗ – не подали декларация – 14 броя.
С цел окачествяване на добитата продукция от ечемик, пшеница, слънчоглед
царевица и оризова арпа от реколта 2020 г. се изпратиха 155 броя проби в централната
лаборатория в гр.София, както следва:
 17 броя проби от ечемик
 3 броя от твърда пшеница
 78 броя проби от обикновена пшеница
 18 броя проби от слънчоглед
 18 броя проби за царевица
 21 броя проби за оризова арпа.
1. Проверка на площи засети с растения от рода на коноп (канабис) със
съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определен в
листната маса, цветните и плодните връхчета. В изпълнение на заповед на
Министъра на земеделието, храните и горите, с изх. № РД 09-670/24.08.2020г., във
връзка с чл. 12 и чл.13 от Наредба № 1 от 12.03.18г., относно извършването на
проверки на засетите площи с растения от рода на конопа(канабис) със съдържание под
0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определен в листната маса, цветните и
плодните връхчета на територията на област Пловдив се извършиха седем проверки.
За резултатите от проверките са съставени протоколи, които са изпратени в дирекция
“Растениевъдство“ на МЗХГ.
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За сравнение с 2020г бяха извършени седем проверки с 721,6 дка засадени
площи с коноп.
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ХІІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
За времето от 04.01.2021г. - 31.12.2021г. дейността в област Пловдив се основава
на изпълнението на изискванията на Закон за регистрация и контрол на земеделската и
горската техника, Наредба № 2 от 3 Февруари 2016г.
за условията и реда за
регистрация на земеделската и горската техника и, Наредба № 3 от 3 Февруари 2016г.
за извършване на техническите прегледи на техниката по закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника, а също така и Наредба № 1 от 15 Февруари
2019г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със
земеделска и горска техника.
Направленията на изпълняваните дейности са:
1. Регистрация на земеделска , горска техника и машини за земни работи.
2. Контрол върху техническото състояние и безопасността на техниката, пусната
на пазара и в употреба, както и придобиването на правоспособност за работа с нея.
3. Контрол по отношение на дейностите: наличие на необходими документи
свързани с изпитване и оценка за съответствие с националните и европейски изисквания
и стандарти за безопасност на техниката.
За периода от 02.01.2020г. – 31.12.2020г. , бяха извършени 1 574 броя
регистрации и промяна в регистрации.
За периода от 04.01.2021г. – 31.12.2021г. , бяха извършени 1 696 броя
регистрации и промяна в регистрации.
През отчетният период се извършиха Годишни технически прегледи /ГТП/ в
общините: Перущица, Кричим, Стамболийски, Съединение, Асеновград, Раковски,
Садово, Марица, Брезово , Лъки , Сопот , Карлово, Хисаря, Първомай, Калояново,
Родопи , Куклен, Пловдив-Запад, както и на „ Аграрен университет „ ,
„ Овощарски
институт „ и „ Институт по зеленчукови култури-Марица „. През месец Юни , бяха
извършени ГТП на зърноприбиращата и зърноизвозващата техника в цялата Пловдивска
област .
През периода 02.01.2020г. – 31.12.2020г., инспекторите извършиха 8 069 броя
технически прегледи.
През периода 04.01.2021г. – 31.12.2021г., инспекторите извършиха 8 439 броя
технически прегледи.
За 2020г. бяха подадени общо 192 броя документи за издаване на свидетелства
за правоспособност.
За 2021г. бяха подадени общо 229 броя документи за издаване на свидетелства
за правоспособност.
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За 2020г. - бяха съставени 7 броя акта за установяване на административни
нарушения.
За 2021г. - бяха съставени 12 броя акта за установяване на административни
нарушения.
По тарифа за таксите съгласно чл.17 от „ Закон за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника „ за 2020г., бяха събрани приходи в размер на
:124 347,64 лева.
По тарифа за таксите съгласно чл.17 от „ Закон за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника „ за 2021г., бяха събрани приходи в размер на
:134 803,4 лева.
XІV. ВХОДЯЩА И ИЗХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
През периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. в Областна дирекцията „Земеделие“
Пловдив са входирани 42392 броя писма и 9146 броя изходящи писма, от тях по
електронната деловодна система са входирани 1761 броя писма и 3488 броя изходящи
писма.
XV. ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Във връзка с дейностите по Наредба № 49/05.11.2004 г. за поддържане на Картата
на възстановената собственост (КВС) ОСЗ извършват информационно, компютърно и
деловодно обслужване на гражданите съгласно Хартата на клиента. Поддържат актуален
вид на КВС, приемат и проверяват предадените данни от изпълнителите на техническите
дейности за землищата. Приемат се молби на граждани за издаване на скици, решения
при разпореждания със собствеността им, удостоверения. Извършват се проверки по
сигнали, жалби и молби на граждани, юридически лица, държавна и общинска
администрация и други ведомства във връзка с възстановяването на земеделските земи
и гори, следи се за спазването на законоустановените срокове.
Във връзка с кампания “Директни плащания“ 2020/2021 г. в ОСЗ на територията на
Дирекцията са подадени 6 430 заявления от бенефициенти за подпомагане по схемите и
мерките по СЕПП и национални доплащания и схеми за подпомагане на животни при
обща площ 225 149.9 ха. В Общинските служби по земеделие се създаде добра
организация по-приема на заявления.
По схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на
акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ 2021 г.
бяха приети и обработени 747 брой заявления.
По мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки
и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. бяха
приети 3151 броя заявления.
Извършени са специализирани теренни проверки на 790 броя физически блокове
на територията на Дирекцията.
В изпълнение на Заповеди с №№РД46-141/17.03.2020г. и РД46-184/22.07.2021г.
на министъра на земеделието, храните и горите, във връзка с чл.33, ал.6 от ЗСПЗЗ за
2021г., се проведоха 8/осем/ комисии за постановяване на решения за възстановяване
правото на собственост на земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ в област
Пловдив, като се постановиха 11/единадесет/ броя решения по реда на ЗСПЗЗ и
ЗВСГЗГФ.
На основание чл.4, ал.9, т.2 от Закон за маслодайната роза, въз основа на
представени становища от страна на Общинските служби по земеделие, придружени със
необходимите документи, за 2021г. са издадени 107/сто и седем/ броя Заповеди на
Директора на ОД „Земеделие“-Пловдив за вписване в публичния национален електронен
регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на
продукти от цвят на маслодайната роза и на насажденията от маслодайна роза.
Значителна част от дейностите на ОСЗ се отнасят към извършването на
първоначална регистрация и пререгистрация по Наредба № 3/1999 г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските стопани. Регистрират се документи, показващи
правно основание за ползване на земеделските имоти, актуализират се регистрите за
собственици и ползватели на земеделска земя.
Административните услуги през 2021 г., обобщени за ОСЗ на територията на областта
са:
- Изготвени са 7535 скици на имоти;
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- Въведени са 2873 промени в регистъра на собствениците и в регистъра на
имотите;
- Издадени са 2 771 преписа от решения на ПК или ОСЗ;
- Регистрирани са 4748 договора за аренда или наем и са издадени талони за
аренда и наем;
-Издадени са 312 справки за налична информация от регистъра на собствениците;
- Издадени са 2 222 удостовеления за характеристики на имоти, необходими за
определяне на данъчната им оценка;
- Установени са 698 промени в начина на трайно ползване на земеделски имоти.
XVI. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В ОБЛАСТТА ПРЕЗ
2022 Г.
Добрите природни ресурси и богатите традиции на населението в аграрния сектор
обуславят значението на този отрасъл в икономиката на областта. Превес има
развитието на растениевъдството - един от най-устойчиво развиващите се подсектори на
селското стопанство. Основната специализация в селското стопанство е в
зърнопроизводството, предимно на пшеница, ечемик и царевица. Отглеждат се и
технически култури (слънчоглед).
Все повече земеделски стопани насочват усилията си за усвояване на отпуснатите
от ЕС субсидии под различна форма-производство на биологично чисти плодове,
развитие на селски туризъм и др. Арендаторите внедряват нови съвременни технологии.
Значителен напредък на модернизация се наблюдава в отрасъл растенивъдство.
Наблюдава се тенденция за нарастване на площите най-вече на зърнено-житните
култури и по-слаба на площите с трайни насаждения. Тази тенденция е повлияна
основно от европейските субсидии. В землищата с благоприятни почвено-климатични
условия за отглеждане на зърнено-житни култури пазарът на земя е динамичен, със
силно изразен интерес за наемане и арендуване на имоти. Предпочитани са сделките с
дългосрочно наемане и покупко-продажби предимно на окрупнени площи.
В равнинните райони на областта се очаква да продължи намаляването на броя
на дребните земеделци и частни стопани при увеличаване броя на едрите арендатори.
Наблюдава се раздвижване на пазара на земеделска земя, като тенденцията е към
окрупняване на имотите. В планинските региони ще се запази традиционното
отглеждане на картофи основно за задоволяване на семейните нужди на
производителите. По-слабо са застъпени бобови култури. Извършва се затревяване на
нови площи и усвояване на пустеещи земеделски земи с оглед осигуряване на
дивечовъдството и по-слабо в животновъдството като цяло.
В областта на зеленчукопроизводството се наблюдава ръст на отглежданите
култури пипер, домати, краставици, зеле и др. Наблюдава се тенденция и за
увеличаване площите на трайните насаждения с ябълки и сливи.
Към земеделският отрасъл се насочват все повече млади хора, които търсят
реализацията си в създаване на модерни земеделски стопанства. Те използват
познанията и опита на родителите си и тръгват по пътя на създаване на земеделски
бизнес.
През 2022 г. развитието на животновъдството ще е подчинено на изискванията на
европейското законодателство и необходимото в тази връзка преструктуриране ще
продължи. То основно ще бъде насочено към подобряване на условията на отглеждане
на селскостопанските животни и предлагане на пазара на качествени суровини.
Преструктурирането ще доведе до концентрация на животновъдното производство,
подобряване на породния състав и развитие на месодайно животновъдство. Очакванията
са, че подобряването на общата институционна среда и финансовата подкрепа ще се
отразят положително върху развитието на животновъдството. Говедовъдството ще
продължава да се окрупнява като превес ще имат по-големите ферми. Предполага се
увеличаване на фермите І – ва категория, като в тях ще се произвежда повече и повисококачествено мляко. Поради по-високите изисквания към фермите за добив на
краве мляко, все по-голям брой животновъди изграждат стада от говеда с месодайно
направление – българско сиво говедо, абердин-ангус, херефорд. Има изградени ферми
за отглеждане на аборигенни (автохтонни) породи животни – българско сиво говедо,
каракачански кон , средно старопланинска и местна дъбенска овца.
Поради ред причини сградният фонд и оборудването в животновъдството не е на
нивото на страните членки. Предполага се, че с повишаване на субсидиите за
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животновъдите, ще бъдат изградени по-модерни постройки, отговарящи на
изискванията.
Все по-добре се развива пчеларството, като се увеличава броя на пчелните
семейства, а от там и производството на пчелни продукти.
В районите с по-голяма надморска височина ще се създадат условия за
отглеждането на биологични култури: ягоди, малини, касис, култивирана шипка, а в
районите където се отглеждаха тютюни едролистни и ориенталски, същите биха могли да
се заменят с етерично маслени (лавандула, салвия, валериана, маточина) и билки, които
се търсят на европейския пазар. В необлагодетелстваните райони е възможно
развитието на биологично земеделие, включително и месодайно животновъдство като се
наблюдава и тенденция на увеличение на производството на козе мляко и отглеждане на
лекарствени растения.
Собствениците на земеделски земи, които попадат в Натура 2000 имат право да
получават доходи без да нарушават биологичното разнообразие, а там където природата
е запазена има възможности за екологичен и селски туризъм, което също е една
алтернатива пред земеделските производители от тези райони.
Селският туризъм е една голяма перспектива пред планинските и полупланински
селища, в които все още е запазен възрожденския дух и те трябва да се възползват от
нея.
Положителна е тенденцията за сключване на споразумения за ползване на
земедлски земи съгласно чл.37 в от ЗСПЗЗ. По този начин се оформят по-големи масиви
за ползване и възможност за прилагане по-ефективно на модерна и съвременна техника
в растенивъдството.
По-високото образователно ниво на младите земеделски стопани ще доведе до
по-лесна приспособяемост на сектора към предстоящите промени в него, към търсене на
възможности за по-висока продуктивност и конкурентноспособност. Предвиждаме това
да подпомогне процеса на модернизиране на фермите и съответствие с изискванията на
безопасност на труда, опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение
към животните.
С прилагането на мерките и усвояване на средствата от Европейските земеделски
фондове на Програмата за развитие на селските райони, очакваме модернизиране на
фермите, подобряване на уменията и знанията на работната сила, по-добро управление
на земята и опазване на околната среда, подобряване и качеството на живот в селата на
нашата област.
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