РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив

ОТЧЕТ
за дейността на Областна дирекция “Земеделие” – Пловдив
за деветмесечието на 2020 г.
Основна цел в дейността на Областна дирекция „Земеделие” – Пловдив
(Дирекцията) през отчетния период от 01 януари до 30 септември 2020 г. продължава
да е провеждане на държавната политика в областта на земеделието и горите и
прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията
на област Пловдив.
Административните звена в Дирекцията са обособени в обща и специализирана
администрация според характера на дейността, която извършват,
Общата администрация е организирана в Дирекция „Административно-правна,
финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” (АПФСДЧР). Дейността й е
подпомагане на осъществяването на правомощията на директора, създаване на
оптимални условия за дейността на специализираната администрация и извършване на
технически дейности по административното обслужване.
Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция “Аграрно
развитие” (ГДАР). Дейността й е подпомагане на осъществяването на правомощията на
директора 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 Пловдив. В състава на ГДАР се включват 13 Общински
служби по земеделие и един офис (Лъки) на територията на областта.
Област Пловдив 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.
Територията на областта включва райони с твърде разнообразен релеф, порaди
което и условията на почвообразуване са различни, което води и до значителното
почвено разнообразие, не само в планинските и полупланински терени, но и в
относително равното Пловдивско и Карловско поле. Това географско разположение и
разнообразието от почвени типове, благоприятства развитието на земеделието и то
заема важно място в икономиката на областта.
І. РАСТЕНИЕВЪДСТВО
Растениевъдство
От началото на 2020 година събирането на оперативна информация премина
към отдел Агростатистика на ГД „Земеделие и регионална политика“ в МЗХГ.
1. Зърнени култури:
Зърнено-житни – реколта 2020 г.
Култура
Пшеница
Ечемик
Ечемик-пролетен
Ръж
Тритикале

Реколтирани
площи
(ха)
57 396
5 418
259
1 571
3 806

Среден добив
(кг/ха)
4
4
3
2
3

690
060
430
063
265

гр. Пловдив 4000, бул. "Марица" № 122
Тел: (+359) 32/ 634 022, Факс: (+359) 32/ 628 730,
e-mail: odzg_plovdiv@abv.bg

Реколта 2020, при пшеницата има пропадане на 78.3 ха, при зимния ечемик са
пропаднали 9 ха, а при пролетния - 1 ха, при ръжта – 7 ха.
Засети площи с есенници към 01.10.2020 г. както следва:



Пшеница – 140 ха;
Зимна маслодайна рапица - 50 ха.

Реколтирани площи и производство на маслодаен слънчоглед и царевица за
зърно и зимна маслодайна рапица, към 01.10.2020 г.
Култура
Маслодаен слънчоглед
Царевица за зърно

Засети
площи
(ха)
40 334
7 118

Реколтирани
площи
(ха)
39 596
4 222

Среден добив
(кг/ха)
1 860
5 360

Реколтирани площи със зимна маслодайна рапица, реколта 2020 г. са 5 569
ха със среден добив – 2 440 кг/ха. Пропаднали площи поради неблагоприятни
климатични условия – 826 ха.
Тютюнопроизводство:
При тютюна към 01.10.2020 г. данните са следните:
Реколтирани
площи
(ха)
25,3
650,3
43

Тютюн
тип
Ориенталски
Вирджиния
Бърлей

Производство
(тона)

Среден добив
(кг/ха)

18,14
610,7
53,6

717
939
1 200

Зеленчукопроизводство:
Основните зеленчукови култури и средния добив към 01.10.2020 г. са посочени
в таблицата, както следва:
Засети площи

Среден добив

(ха)
1093,93
474,63
463,11
314,13

Реколтирани
площи
(ха)
1092,93
474,63
439,46
314,13

1 075,12

1 066,22

14 004

1 515,36

1 344,36

18 633

100,12

99,33

10 970

133,42

133,42

57 378

98,58

98,58

10 1523

Култура
Картофи
Зеле
Дини
Пъпеши
Пипер
открито
Домати
открито
Краставици
открито
Домати
оранжери
Краставици
оранжерии

на
на
на
в
в

(кг/ха)
17 138
17 482
14 485

Трайни насаждения :
Общо площите заети с плододаващи трайни насаждения
наблюдавани по оперативна информация са 11 759,81 ха в т. ч.:

Вид насаждение

Плододаващи
площи
(дка)

Реколтирани
площи към
01.10.2020 г.

през

2020

г.,

Среден
добив към
01.10.2020 г.
2

Ябълки
Праскови
Сливи
Череши
Круши
Кайсии
Ягоди
Орехи
Малини
Маслодайна роза
Лавандула
Лозя винени
Лозя десертни
Вишни

1 419,16
171,8
1 615,51
1 493,59
89,92
79,06
243,7
1 018,38
209,08
1 925,8
836,06
3 546,54
787,08
323,03

(ха)
368,23
167,5
1 482,78
1 465,34
42,97
70,66
242
437,3
1 98,24
1 924,7
836,06
1576,3
664,88
293,95

(кг/ха)
9 640
6 478
9 056
5 758
6 516
3 666
12 717
1 825
3 507
3 821
2 724
5 632
5 190
3 016

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. №91-66-20/24.02.2020 г. и Заповед № РД 12-01-76-25/13.03.2020 г. на
Директора на Областна Дирекция “Земеделие” гр. Пловдив се поднови дейността на
Общинските експертни комисии по зърнопроизводство за реколта 2020 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.
Обследване на пропаднали площи със земеделски култури, вследствие от
неблагоприятни климатични условия и изготвяне на регистър.
Съгласно изискванията на Държавна помощ N SA.42510(2015/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 2 броя констативни протоколи за щети от
неблагоприятни климатични условия за пропаднали на 100% площи, засети със
земеделски култури в размер на 11,16 ха и 4 броя обикновени протоколи за щети под
100% на площ от 58,33 ха.
8. Бракуване на трайни насаждения
През отчетния период в Дирекцията са приети 192 заявления от собственици за
бракуване на трайни насаждения и са изготвени 165 броя протоколи за бракуване.
II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО НАРЕДБА № 3 ОТ
29.01.1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
СТОПАНИ
До 30.09.2020 г. за стопанската 2019/2020 г. са приети и обработени 7652 бр.
комплекта анкетни карти с анкетни формуляри за регистрация на ЗС по Наредба №
3/1999 г.
В Дирекцията до края на деветмесечието на 2020 г. са постъпили 56 заявления
за отписване от регистъра и са издадени 56 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 249 дубликата на
изгубени или унищожени регистрационни карти на ЗС и 81 удостоверения за
регистарция.
За отчетния период на основание чл. 18, ал. 5 от Наредба № 3 са съгласувани и
изпратени 567 отговора до: Национална агенция по приходите; ОД ”Полиция”; Частни
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съдебни изпълнители; Национален Осигурителен Институт; Административен съд –
Пловдив; Държавни съдебни изпълнители; заверени справки на развъдни асоциации за
регистрирани земеделски стопани.
Дирекцията оказва ежедневна методична помощ и разяснения относно
регистрацията по Наредба №3/1999 г., направените промени, както и произтичащите
от нея права и задължения на ЗС.
ІІІ. ЖИВОТНОВЪДСТВО
1.Регистрация на развъдни стопанства:
Към 30.06.2020 г. в ОД „Земделие‘ – Пловдив по реда на Наредба №
47/11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни
майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър и съгласно Закона за
пчеларството има регистрирани 5 броя развъдни стопанства.
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
2020 г. Изготвени са 18 бр. заповеди за комисии по общини за осъществяване на
профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния.
Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната в началото на
2020 г., свързана с инфлуенца(птичи грип) и африканска чума по свинете,
представител на ОД „Земеделие“ – Пловдив взе участие в 4 заседания, проведени в
Областна администрация – Пловдив, където се поставяха и разискваха въпросите с,
свързани с посочените заболявания , както и графици за разясняване на мерките за
предотвратяване и борба със заболяванията по общини.
Към 30.09.2020 г. в ОД „Земеделие“ – Пловдив са приети 5 броя жалби на
граждани за нерегламентирано отглеждане на пчели, като са сформирани 5 бр.
комисии за проверка на място и по документи и са изготвени 5 бр. констативни
протоколи.
Във връзка с проверката на жалби по нерегламентирано отглеждане на пчели са
изготвени и подписани към 30.09.2020 г. 3 бр. актове за установяване на
административни нарушения (АУАН) и издадени 3 бр. наказателни постановления (НП).
Във връзка с постъпило заявление за придобиване на право на собственост
върху имот от държавния поземлен фонд, върху които са създадени овощни
насаждения, на основание чл.24д, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл. 110, ал.1 и 2 от ППЗСПЗЗ, след
проверка на място и съставен протокол по образец, ОД „Земеделие” – Пловдив е
изпратила до МЗХГ становище за допустимост собствениците на овощни насаждения да
придобият право на собственост върху земеделски земи от държавния поземлен фонд.
IV. АГРОСТАТИСТИКА
През месец януари 2020 г. продължи работата по обработка и контрол на
данните, събрани по време на анкетирането на статистическите наблюдения:
Пчеларство в България през 2019 г., Производство на зеленчуци 2019, Добиви от
земеделски култури 2019, Производство на плодове 2019, Производство на грозде и
вино 2019 и Брой на селскостопанските животни към 01.11.2019 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.
В съответствие с годишната програма на отдел “Агростатистика” през месец
февруари и март 2020 г. се проведоха статистически анкети, както следва:
Птицевъдството в България през 2019 г. и годишно наблюдение за дейността на
люпилните - период на наблюдението 03.02.2020 г. – 06.03.2020 г. Извадката за област
Пловдив включва 160 бр. птицевъдни стопанства.
Данните за стопанствата се
събираха от експертите от ОД “Земеделие“ – Пловдив, данните бяха въведени в срок.
Наблюдението на Дейността на кланиците за червени и бели меса, на
млекопреработвателни предприятия и люпилните включва месечни и годишна анкета.
Годишната анкета за кланици се проведе в периода 12.03.2020 г. – 13.04.2020 г., а за
млекопреработвателните предприятия 12.03.2020 г. – 30.04.2020 г. от експерт по
агростатистика, отговарящ за наблюденията.
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Данните за месечните анкети се набират и обработват текущо през годината.
Обектите, които се наблюдават за област Пловдив, са както следва:
 Мандри – 23 броя + 2 броя нови, от месец май 2020 г.
 Кланици за червени меса - 6 броя
 Кланици за бели меса - 4 броя
 Люпилни – 1 брой
От 10.02.2020 г. започна провеждането на Наблюдение на дейността на
предприятията преработващи плодове и зеленчуци през 2019 г. Наблюдаваха се 31
стопанства, като информацията се събра и въведе от експертите по агростатистика.
От 09.06.2020 г. до 26.06.2020 г. се проведе наблюдение „Прогноза на добивите
от Пшеница и ечемик реколта 2020 г.“ Обследвани бяха 28 сегмента от експертите по
агростатистика в ОД „Земеделие“ – Пловдив, по предварително изготвена извадка.
Данните от наблюдението се обработиха и се качиха в интегрираната система по
агростатистика.
От 09.06.2020 г. стартира и Българска анкета за наблюдение на
селскостопанската и икономическа конюнктюра – БАНСИК’2020 . За област Пловдив се
наблюдават 163 сегмента, от които 106 със стопанска заетост. Експертите по
агростатистика извършиха наблюдението на 31 сегмента през месец юни, а 75 сегмента
се наблюдаваха от експертите от ОСЗ.
От февруари усилена работа се извършва във връзка със стартиращото на
01.09.2020 г. Преброяване на земеделските стопанства в Република България. От
първоначалният списък, съдържащ 40 496 стопанства, след съвместна работа с
кметствата на населените места, достигнахме до 15 406 стопанства, които ще бъдат
анкетирани по време на преброяването. Като нови стопанства, не фигуриращи в
предварителните списъци, до момента са открити 474. Ще бъдат въведени добавени за
анкетиране. След актуализацията, останаха 5 206 стопанства, за които нямаше налична
информация. Благодарение на съвместната работа с Общинските служби по земеделие
и посещение на място в стопанствата, по адрес за контакт, техния брой бе снижен до
1 613.
От 17.06.2020 г. до 11.07.2020 г. се проведе Наблюдение за заетостта и
използването на територията на България – БАНСИК ’2020 г. За област Пловдив се
наблюдават 106 със стопанска заетост, от общо 163. Попълнените формуляри
своевременно бяха въведени в интегрираната система по агростатистика.
Във връзка с необходимостта от предоставяне на информация на НСИ за
новосъздадени овощни насаждения, през месец юли бяха предоставени данни за
област Пловдив за създадените нови овощни насаждения през стопанската 2019/2020
година.
Ежедневно експертите по агростатистика изпращаха справка на раководството
на МЗХГ за хода на жътвата на наблюдаваните по оперативна информация култури пшеница, ечемик, рапица, до приключването им. А по-късно и за прибирането на
слънчоглед и царевица за зърно.
Продължи акулизацията на списъците по преброяването. На три пъти през
наблюдавания период се подготвяха файлове с данни за нови стопанства, от различни
източници – биорегистър, Регистър на розопроизводителите, ИСАК, НСИ, като общо
бяха добавени 771 нови стопанства. Извърши се корекция на адресите по контакт на
стопанството за по-ефективното им разпределение в участъците за анкетиране.
На 5 и 6 август 2020 година в с. Старосел, област Пловдив, се проведе обучение
на служителите от областните дирекции „Земеделие“, които ще обучават анкетьори и
контрольори на територията на областта.
През м. август и септември бяха проведени 14 обучения на лица, желаещи да се
включат в преброяването като анкетьори и контрольори, съгласно предварително
изготвен график. Бяха изготвени и сключени 97 граждански договори с успешно
преминалите обучение и тест кандидати, на които се предоставиха съответните
материали, необходими за работа.
На 31 август 2020 г. се проведе неприсъствено заседание на Областната комисия
по преброяването на земелските стопанства, на което се обсъди последната
актуализация
на
списъците
за
преброяването,
окончателният
вариант
на
статистическия въпросник, инструкции и други основни документи, които ще се
използват в ПСЗ. Бяха одобрени предложените населени места, в които е необходимо
анкетьорите да бъдат придружавани за райони и квартали с особени местни условия.
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Обсъдиха се праговете на стопанствата, типовете анкети и разчетите за
възнагражденията на анкетьорите, контрольорите, операторите и придружителите.
Изготвен е протокол, който е одобрен от членовете на комисията и е предоставен на
централната комисия.
На 01.09.2020 г. стартира онлайн преброяването на земеделските стопанства,
чрез попълване на данни в информационната система за агростатистика, което
продължи до 22.09.2020 г. От област Пловдив електронно се преброиха на 100% 258
земеделски стопанства, като експертите по агростатистика оказваха съдействие на
респондентите, с разговор по телефона, при попълване на анкетните карти.
Във връзка с функционирането на Системата за земеделска счетоводна
информация (СЗСИ) и съгласно предоставения график от отдел „Агростатистика“ към
МЗХГ, през първото шестмесечие на 2020 г. се извършиха следните дейности:
1. Тест за определяне стратите на стопанствата, включени в извадката на СЗСИ за
2019 г.;
2. Подбор на нови стопанства за включване в системата (в незапълнените страти);
3. Посещение и събиране на информация от стопанствата, които не водят двустранно
счетоводство през 2019 г.;
4. Попълване формуляра за събиране на данни за СЗСИ, съвместно със
счетоводителите на стопанствата;
5. Събиране на информация от стопанствата, които водят двустранно счетоводство по
пощата и чрез посещения на място;
6. Въвеждане на събраните данни за 2019 г. отчетна година в специализираната
онлайн система по агростатистика ИСАС;
7. Корекция на събраните данни за 2019 г. и актуализиране на списъка със
стопанствата, включени в СЗСИ през 2019 г.;
8. Отстраняване на допълнителните грешки за 2018 г. и окончателно валидиране на
данните;
9. Актуализиране на списъка със стопанствата, включени в СЗСИ през 2020 г.;
10. Изготвяне на тримесечен отчет относно извършените дейности и направените
разходи, във връзка със СЗСИ;
V. 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.
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 01.01-30.09.2020г. не са извършвани ремонтно- възстановителни
работи /РВР/ и/или строително – монтажни работи /СМР/ от авариен характер на
горецитираните обекти ПВВВ.
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
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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 :
182 081 лв.
- СМР почистване на главни отводнителни канали /ГОК/ : 120 571 лв.
- СМР по предпазни диги на реките :
46 308 лв.
общо 348 960 лв.
Не са допуснати разливи и заливане на населени места, инфраструктурни обекти и
земеделски земи.
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 2020 год. не са изпълнени и извършени ремонтно- възстановителни работи на
аварийни обекти.
Общо изпълнени СМР 348 960 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
Експертите на ОД „Земеделие“–Пловдив подпомагат и координират учредяването,
преобразуването и прекратяването на Сдруженията за напояване.
Не е извършена проверка от комисия на документацията и цялостната дейност на СН
през 2020г. Няма съставените и подписани Констативни протоколи от извършени
проверки от комисия на ОД “Земеделие“–Пловдив.
Изискани са данни за справки за полетите площи за 2020г. от обобщени актове обр.7
на “Напоителни системи” – ЕАД, клон Марица, гр. Пловдив.
Извършени са проверки на разработките за формиране на цена на доставяната вода
за напояване за сезон 2020г., съгласно новата Наредба за сформиране на
двукомпонентна цена за доставка на вода за напояване към членовете на сдруженията,
същите са представени в МЗХГ за утвърждаване и издаване на заповед на Министъра
на земеделието и храните за прилагането им в поливен сезон 2020г.
м. Юли и м.Август се характеризират с изключително ниски норми на валежи, поради
тази причина на практика се доставят големи количества водни маси за напояване на
интензивни култури.
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 30 септември 2020г.- 167 489 825 м3. Подадени водни маси извън
напояването, съгласно акт обр.7 са 142 241 277 м3 за добив на електроенергия,
зареждане на водоеми, промишлени и др. нужди, и общо 309 731 102 м3.
Полетите площи и водни маси за напояване към 30.09.2020г. са както следва:
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За годината
изпълнение
№

КУЛТУРИ
1-ва
поливка

1
1
2

1

2
ориз
Вс. други
Общо :
Води
извън
напояване
Общо :

дка
3
68 809
32 930
101 739

всичко останали
поливки
дка
4
208 807

актувана
вода
м3
5

11 320

163 681 594
3 808 231

219 827

167 489 825
142 241 277

101 739

219 827

309 731 102

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 – извършва се всеки месец, за което се подписват двустранни протоколи и отчет
на фирмата изпълнител на охраната „Саламандър“ – АД. Въз основа на тези документи
се изплащат разходите за охрана от МЗХГ на изпълнителя, съгласно сключен договор.
VI. СЪСТОЯНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД (ДПФ)
 Общ размер на земеделските земи от ДПФ, в т.ч. по НТП;
Общ размер на земеделските земи от ДПФ Пловдивска област – 49 367,982 дка,
като в т.ч. по НТП са както следва:
- Едногодишни полски и многогодишни култури – 10 049,436 дка;
- Трайни насаждения – 3 348,487 дка;
- Пасище, мера – 17 650,557 дка;
- Ливади – 381,759 дка;
- Други – 4 197,353 дка;
- Имоти по реда на чл. 24, ал. 2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ – 13 740,390 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 14.06.2020 г. за стопанската 2019/2020 г. са 121
броя, като в т.ч.:
-по реда на чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ - 114 броя, като в т.ч. eдин договор е в
процедура по прекратяване, поради приключило дело от 2012 г. за неплащане на
аредните вноски. Арендатора не получава писмото с обратна разписка за прекратяване
на договора и не може да бъде приключена процедурата.
-по реда на чл. 37и, ал. 1, 2 и 12 от ЗСПЗЗ – 2 броя. Един брой договор е
прекратен, поради неизпълнение на условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след
проверка по реда на чл. 37м от ЗСПЗЗ с Протокол от 16.03.2020 г.;
-по чл. 37в, ал. 10 – няма;
-по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ – 6 броя;
-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;
Земи, предоставени със заповеди по реда на чл. 24, ал. 2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ 13 740,390 дка. От тях необработени – 203,901 дка
 Свободни земи от ДПФ, общата площ и по НТП:
Свободни земи от ДПФ, с обща площ – 26 013,328 дка, като в т.ч. по НТП са
както следва:
- Едногодишни полски и многогодишни култури – 5 487,130 дка;
- Трайни насаждения – 893,331 дка;
- Пасище, мера – 15 066,148 дка;
- Ливади – 369,366 дка;
- Други – 4 197,353 дка.
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Областна Дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив поддържа „Електронен регистър
на имотите от ДПФ“, който се обновява в МЗХГ 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 2020/2021 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 2020/2021 г. Търгът се проведе на
03.07.2020 г. За участие в търга са подадени 16 (шестнадесет) броя заявление-оферта.
Спечелени са общо: 306,010 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. Предстои сключване на договорите. За останалите свободни
имоти от ДПФ предстои обявяване на II-ра тръжна сесия за стопанската 2020/2021 г.

Комисии чл. 37в от ЗСПЗЗ.

 За стопанската 2020/2021 г. са общо 131 (сто тридесет и един) броя
споразумения/разпределения, като в т.ч. 123 (сто двадесет и три) доброволни
споразумения и 8 (осем) броя служебни разпределения в 116 (сто и шестнадесетдесет)
броя землища на Пловдивска област.

НТП

Брой Заповеди
сключени
споразумения/
разпределения

Нива,
оризище,
Трайни насаждения

131

за
Брой
землища
116

Комисии:
1. На 30.01.2020 г. в Областна дирекция „Земеделие” - гр. Пловдив в
изпълнение на Заповед №РД-07-4/08.01.2020 г. на Директора на Областна дирекция
„Земеделие” - гр. Пловдив се събра комисия със задача: Да определи размерът на
средното годишно рентно плащане за землищата по общини и начин на трайно
ползване (НТП) по реда на §2е от ДР на ЗИД на ЗСПЗЗ по методика №РД 046/08.07.2015 г., одобрена от Министъра на земеделието и храните, съгласно чл. 77б от
ППЗСПЗЗ за Област Пловдив в левове за декар за 2019 г. и предоставена от
съответните общински служби по земеделие информация за вписаните в службата по
вписванията и регистрирани в Общински служби по земеделие действащи договори.
2. В изпълнение на Заповед №РД-07-6/14.01.2020 г. на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” - гр. Пловдив на 16.03.2020 г. се проведе комисия за приемане
на резултатите от проверка на всички ползватели, сключили договори за наем или
аренда на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на
област Пловдив, които не притежават животни или техния брой не отговаря на
ползваните от тях площи, съгласно изискванията на чл. 37и, ал. 1 и 4 от ЗСПЗЗ, чийто
брой животни и вид да съответстват на наетите от тях площи, съобразно нормата за
площ на една животинска единица, определена в чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. Предмет на
проверката бяха 3 (три) броя наематели с общо 3 (три) броя договори за наем на
пасище, мера и ливада. Двама ползватели на земеделски земи от ДПФ с НТП – пасище,
мера и ливада отговарят на изискванията на чл. 37и, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ и за тях
няма основание за прекратяване на действащите договори. Един от ползвателите не
отговаря на изискванията на чл. 37и, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ. Комисията предлага на
Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив договорът да бъде
прекратен. Договорът е прекратен. Свободните имоти са предложени и одобрени за
включване в Заповедта на Министъра на МЗХГ към свободните имоти ПМЛ за отдаване
под наем или аренда за стопанската 2020-2021 г.
3. На 03.07.2020 г., на основание 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), във връзка със Заповед №РД46-71/26.02.2020 г. и №РД46191/29.06.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, и в изпълнение на
Заповед №РД-07-81/02.07.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” 9

гр. Пловдив се проведе комисия със задача: Да разгледа постъпилите в срок по чл.
37и, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 6 от ППЗСПЗЗ протоколи по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от
ЗСПЗЗ, както и копие от заявления за допълнително разпределение на имоти от
Държавния поземлен фонд (ДПФ) на притежатели на животновъдни обекти,
отглеждащи пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система (ИИС) на Българската агенция по безопасност на храните
(БАБХ).
В определения срок, съгласно чл. 100, ал. 6 от ППЗСПЗЗ в Областна дирекция
„Земеделие“ гр. Пловдив са предоставени от Община Карлово 1 (един) брой заявление
за допълнително разпределение на свободни пасища, мери и ливади от Държавния
поземлен фонд на територията на община Карлово, ведно с протоколите по чл. 100, ал.
3 и ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
На основание чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ, комисията разпредели допълнително
необходимата за кандидата площ по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ в съответното
и/или съседни землища.
С писмо вх. №РД-12-02-1628-1/30.09.2020 г., кандидатът се отказа от участие
в разпределените допълнително площи по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ в
съответното и/или съседни землища.
VII. ПРИЛЕЖАЩИТЕ ЗЕМИ КЪМ ОБЕКТИТЕ НА ОРГАНИЦАЦИИТЕ ПО §12 И §29
ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ















Постъпили преписки за закупуване на земя в стопански двор всичко 15 броя;
Обработка на
преписки за закупува на прилежащи земи към обекти на
организации по §12 и 29 от ПРЗ на ЗСПЗЗ 19 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 - 19 броя
Комплектоване на преписки за придобиване правото на собственост върху земи
по реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ 7 броя
Изготвени предложения до МЗХГ за издаване на Заповед по реда на чл. 45а, ал.
2 от ППЗСПЗЗ – 7 броя
Изготвени и подписани 6 броя договори за закупуване прилежащи площи в по
реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ за 19,779 дка на стойност 171929,00 лева в т. ч с
ПКБ – 45900,00 и с лева – 35610,00 лева.
Изготвен
и подписан 1 брой 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 1 861 кв.м на
стойност 13 000,00лева.
За издаване на данъчни оценки за прилежащите земи към обектите в
стопанските дворове са попълнени молби и декларации по чл. 17, ал.1 от ЗМДТ
за 46 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 26 броя;
Изготвяне отговори на жалби -14 броя;
Разглеждане на изменения на КККР, когато се засягат имоти ДПФ - 34 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 - 29 бр;
Проведен търг за продажба на земи по реда на чл. 27, ал.8 и чл. 27, ал.8
изречение второ от ЗСПЗЗ.

VІІІ. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
През периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г. в Областна дирекцията „Земеделие“
Пловдив са:
Образувани 291 броя преписки за утвърждаване на площадки /трасета/
проектиране и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди.

за
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Организирани и проведени са 6 заседания на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ.
Извършен е преглед на подадените преписки по промяна предназначението на
земеделска земя, като са изготвени уведомителни писма с указания за отстраняване на
неточностите по преписки по реда на чл.30 и чл.40 от ППЗОЗЗ.
Разгледани са 221 предложения за утвърждаване на площадки /трасета/ за
проектиране и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
Постановени са 235 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 300 980 кв. м земеделска земя за неземеделски
нужди.
Определена е такса по чл. 30 от ЗОЗЗ в размер на 509 371 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 8 акта за
извършено незаконно строителство и унищожен хумусен пласт в земеделски земи,
преди земята да е преобразувана от земеделски за неземеделски нужди. На обектите
са извършени огледи, изготвени са становища и придружителни писма и преписките са
изпратени до Комисията за земеделски земи при Министерство на земеделието, храните
и горите.
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.
Изпращат се уведомителни писма до всички собственици, които в законоустановения
срок не са представили платежен документ за заплатена държавна такса по чл.30 от
ЗОЗЗ, поради което решенията за промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди губят правно действие и преписките са върнати с указания за
процедиране.
Издават се преписи от решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна
дирекцията „Земеделие“ Пловдив.
Съгласуват се предварителни проекти и екологични оценки във връзка с изработването
на ОУП на общините, разположени на територията на област Пложвдив.
Извършват се проверки във връзка с необходимостта от обжалване на проекти за
ПУП-ПРЗ.
За отчетния период са изготвени и изпратени в Дирекция ”Поземлени отношения и
комасация” към Министерство на земеделието, храните и горите справки относно
постановени и влезли в сила решения за промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди, площта на земята с постановени и с влезли в сила решения,
както и постановени и заплатени такси по чл.30 от ЗОЗЗ.
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 550 акта за категоризиране на земеделски земи при промяна на тяхното
предназначение.
Обработени са 33 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 от Областна дирекция „Земеделие“ Пловдив извърши проверки на
място по 20 броя издадени положителни 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.
IХ.БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Във връзка с изпълнение на разпоредбите по отношение на контрола, предвидени в
Регламент (ЕО) №882/2004г., в дял V от Регламент (ЕО) №834/2007г. на Съвета,
11

Регламент (ЕО) №889/2008г. на Комисията, Закона за прилагане на Общата
организация на пазара на земеделски продукти на Европейския Съюз /ЗПООПЗПЕС/ и
Наредба №5 от 2018г. за прилагане на правилата на биологично производство,
етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване
на правилата на биологично производство, както и за последващ официален надзор
върху контролиращите лица, беше извършена годишни надзорна проверка, заедно с
експерти на МЗХГ:
- 17/седемнадесет/броя административни проверки в офиса на контролиращото
лице
- 17/седемнадесет/броя физически проверки на място по време на инспекция,
извършена от инспектор на контролиращото лице върху дейността на операторите,
сключили договори за контрол и сертификация.
Х. 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 МЗХ.
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 „Пазарни мерки и организации на
производителите“, отдел „Подкрепа на износа и пазар на зърно“ към МЗХ.
В периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г., във връзка със задълженията по чл.58о,
ал.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделските
продукти на Европейския съюз /ЗПООПЗПЕС/ са приети 1103 броя декларации за
налично зърно в обекти за съхранение на зърно на територията на област Пловдив.
Съгласно изискванията на чл.58о, ал.2 от ЗПООПЗПЕС към 30.09.2020г. са приети
1216 броя декларации по образец от земеделски стопани, за произведено 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 следните
проверки, съгласно график одобрен от Директора на ОДЗ-Пловдив:
 Проверки на ОСЗ – не подали декларация – 9 броя
 Проверки на ЗП – не подали декларация – 7 броя
През отчетният период, във връзка със задълженията по чл.58о, ал.3 от ЗПООПЗПЕС
са приети общо 67 броя декларации от предприятия за преработено количество зърно,
съответно 23 бр. за първото тримесечие, 21 бр. за второто тримесечие и 23 бр. 2020г.
С цел на окачествяване на добитата продукция от ечемик, пшеница и слънчоглед
от реколта 2020г. се започна взимането на средни проби, и представянето им в
централната лаборатория в гр.София.
В периода до 30.09.2020г. за област Пловдив се изпратиха следните проби:
- 17 /седемнадесет/ броя проби от ечемик
- 3 /три/ броя от твърда пшеница
- 78 /седемдесет и осем/ броя проби от обикновена пшеница
- 9 /девет/ броя проби от слънчоглед
II. Проверка на площи засети с растения от рода на конопа(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.
ХI. РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
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За времето от 01.01.-30.09.2020г. 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 01.01 – 30.09.2020г. , бяха извършени 1 108 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 и Карлово. През месец Юни , бяха извършени
ГТП на зърноприбиращата и зърноизвозващата техника в цялата Пловдивска област .
От месец Октомври до месец Ноември, предстоят да се извършат технически прегледи в
общините : Хисаря, Първомай, Калояново, Родопи , Куклен, Пловдив-Запад, част от
община Съединение, както и на „ Аграрен университет „ ,
„ Овощарски институт „ и „
Институт по зеленчукови култури-Марица „.
През периода 01.01. – 30.09.2020г., инспекторите
извършиха 6 102 броя
технически прегледи.
Бяха подадени общо 156 броя документи за издаване на свидетелства за
правоспособност.
За месеците – Януари до
Септември - бяха съставени 11 броя акта за
установяване на административни нарушения.
XІI. ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ
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“ 2019/2020 г. в ОСЗ на територията
на Дирекцията са подадени 6 485 заявления от бенефициенти за подпомагане по
схемите и мерките по СЕПП и национални доплащания и схеми за подпомагане на
животни при обща площ 227 296.56 ха. В Общинските служби по земеделие се
създаде добра организация по-приема на заявления.
Връчени са 2 бр. депозитарни разписки.
В изпълнение на Заповед РД46-386/05.09.2019г. на министъра на земеделието,
храните и горите, във връзка с чл.33, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.11, ал.1 от ЗВСГЗГФ за
деветмесечието на 2020г., се проведоха пет комисии за постановяване на решение за
възстановяване правото на собственост и обезщетяване на собствениците по реда на
ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ в област Пловдив, като се постановиха 7/три/ броя решения по реда
на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
В изпълнение на съвместна Заповед №РД-09-440/05.08.2004г. на министъра на
земеделието и горите и РД-02-14-421/05.08.2004г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройство по задълженията на министерство на земеделието, храните
и горите, за деветмесечието на 2020г., Общинските служби по земеделие предадоха
данни и материали на СГКК-Пловдив за землищата на община Лъки, община
Стамболийски /без с.Триводици/ и община Куклен, област Пловдив.
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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 са издадени 1498 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.
По мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и
малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от
COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
бяха приети 3769 броя заявления.
По схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на
акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ 2020 г.
бяха приети и обработени 704 брой заявления.
Извършени са специализирани теренни проверки на 544 броя физически блокове
на територията на Дирекцията.
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 първото деветмесечие на 2020 г., обобщени за ОСЗ
на територията на областта са:
- Изготвени са 2072 скици на имоти;
- Изработени са 54 скици-проекти за разделяне или съединяване на имоти;
- Въведени са 1274 промени в регистъра на собствениците и в регистъра на
имотите;
- Изработени са 8 копия на карта или нейна част;
- Предоставени са на 20 заявители координати на гранични точки на имоти;
- Извършени са 21 трасирания и/или заснемания и координиране границите на
имоти;
- Издадени са 1736 преписа от решения на ПК или ОСЗ;
- Регистрирани са 564 договора за аренда или наем и са издадени талони за
аренда и наем;
- Издадени са 20 справки за налична информация от регистъра за масив;
- Издадени са 957 справки за налична информация от регистъра на
собствениците;
- Презаверени са 47 скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца;
- Издадени са 9 служебни бележки;
- Издадени са 973 удостоверения за характеристики на имоти, необходими за
определяне на данъчната им оценка;
- Извършени са 6153 консултации на физически и юридически лица;
- Издадени са 36 удостоверения за реституционни претенции;
- Издадени са 29 удостоверения за идентичност на имоти;
- Издадени са 99 партиди на имоти;
- Извършени са 35 съвместявания с КВС на проекти на обекти, предоставени в
цифров вид;
- Установени са 737 промени в начина на трайно ползване на земеделски
имоти;
- Връчване на депозитарна разсписка 2 бр.
XІІI. УЧАСТИЕ ВЪВ ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ И ФОРУМИ, КАСАЕЩИ АГРАРНИ
ДЕЙНОСТИ
През първото деветмесечие на 2020 г. членове на ръководството на Дирекцията
и експерти от структурата й взеха участие в някои форуми:
- Агра 2020 - Международна изложба с участие на български и чуждестранни
компании от селското стопанство;
- Винария 2020– международна изложба по лозарство и винарство;
Работни срещи:
1. Агростатистика – 24.02-25.02.2020 /Старосел/ – 3 служителя;
2. Закон за розата – 18.02.2020 /Казанлък/ - 7 служителя;
3. Закон за пчелите – 31.01.2020 /МЗХГ/ - 4 служителя;
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4. Директори на ОДЗ
Обучения:
1. ИСАК 2020 – 17-21.02.2020 /Марково/ - 40 служителя;
2. Закон за обществени поръчки – електронно обучение – 2 служителя;
3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация – електронно
обучение – 15 служителя
4. Видеообучение за работа със софтуерни продукти FERMA WIN, Cadis 8, във
връзка с чл.37в от ЗСПЗЗ- 13.08.2020 г.
5. Теренни проверки – 01.07. до 03.07.2020 г. - 2 служителя;
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