Приложение N 31

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция “Земеделие”- Стара Загора

ХАРТА НА КЛИЕНТА
1. Наименование на административната услуга

Регистриране на земеделски стопани
2. Звено, което извършва услугата: Областна дирекция "Земеделие" по постоянен адрес на
физическото лице или едноличен търговец и по седалище и адрес на управление на
юридическото лице.
3. Нормативна уредба:
Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
стопани.
4. Начин на подаване: Вие трябва да подадете в Областна дирекция "Земеделие", попълнени и
заверени формуляри по образец лично или чрез пълномощник на хартиен носител или
електронен носител . Анкетната карта, анкетният формуляр и програмата за въвеждане на
информация за дейността Ви ще получите от общинските служби по земеделие, Областна
дирекция "Земеделие" или може да ги изтеглите от официалния сайт на дирекцията-

http://www.mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/Home.aspx/ - Харта на клиента - Образци
на заявления

Анкетният формуляр с приложенията трябва да бъде заверен от общинска служба по
земеделие по местонахождение на дейността и в срок до 30 дни да бъде представен за
регистрация в Областна дирекция "Земеделие". Общинските служби по земеделие могат
служебно да придвижат в Областна дирекция "Земеделие" документите за заверка.
5. Документи, които се прилагат към формулярите:
за юридически лица и еднолични търговци
- копие на Единен идентификационен код (ЕИК).
/Общинската служба по земеделие разпечатва справка за актуалното състояние от
Търговски регистър и я прилага към заверените документи/
за физически лица:
- документ за самоличност;
- карта за идентификация от Регистър БУЛСТАТ.
ако обработвате земя:
- документ, доказващ правното основание за ползване на земята;
ако оглеждате животни:
- опис на номерата на ушните марки, заверен от официален ветеринарен лекар,
контролиращ съответния животновъден обект /приложена справка–разпечатка от Интегрираната
информационна система на БАБХ за обекта на земеделския производител и отглежданите в него
животни, заверена от официален ветеринарен лекар на съответната община/
ако сте производители, които извършват дейности с първични фуражи:
подавате декларация, съгласно утвърден образец, който можете да получите от
общинската служба по земеделие, ОД "Земеделие" или да изтеглите от официалния сайт на
дирекциятаhttp://www.mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/Home.aspx/ - Харта на клиента - Образци на
заявления.

6. Срок за пререгистрация: от 01 октомври до 28 февруари на съответната стопанска година.
За първоначална регистрация срок няма.
7. Срок за предоставяне на услугата: в рамките на работния ден, а при служебно
придвижване на документите - до тридесет работни дни.
8. Дължима такса: няма
9. Начин на получаване: заверена регистрационна карта ще получите от звеното за
административно обслужване на Областна дирекция "Земеделие", а при служебно придвижване
на документите - от звеното за административно обслужване на общинската служба по
земеделие.
В случай, че общинската служба по земеделие или експерти на областна дирекция
"Земеделие" не извършат исканата от Вас административна услуга в указания срок или откажат
да я извършат, можете да подадете сигнал на сайта на Областна дирекция
"Земеделие" Стара Загора - http://www.mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/Home.aspx/
/ляво меню - "Връзка", в кутията за сигнали и предложения, находяща се във фоаето на
дирекцията или да се обадите на тел.042 / 603 225.

Декларация за извършване на дейности с първични фуражи

Декларирам, че извършвам следната/те дейност/и, определени в член 5, параграф 1
от Регламент (ЕО) 183/2005 за хигиена на фуражите (моля отбележете дейността, която
упражнявате в момента на подаване на заявлението за регистрация. Възможни са повече от
едно отбелязвания):
1.

Декларирам, че произвеждам следните видове фуражи (моля, посочете видовете):
зърнени .....................................................................................................................

бобови .......................................................................................................................

тревни фуражи ........................................................................................................
силажи и/или сенажи ...........................................................................................
други .........................................................................................................................

Заявявам, че освен първично производство на фуражи, упражнявам допълнително и следните,
свързани с това операции:

да

не

транспорт, складиране и третиране на първичните продукти на мястото на производството (моля,
отбележете, коя конкретна дейност по третиране извършвате):

да

почистване
сортиране
опаковане
складиране
естествено сушене

не

транспортни операции за доставка на първични продукти от мястото на тяхното производство до друг
обект (предприятие, търговец, ферма и др.).

да

не

2. Заявявам, че:
произвеждам силажи, като използвам силажни добавки само за нуждите на собствената си ферма.
3. Заявявам, че:
смесвам фуражи изключително за нуждите на собствената си ферма, без да използвам добавки и премикси
(може да се ползват допълващи фуражи, които съдържат фуражни добавки или премикси, получени на
основата на добавки).
Запознат съм, че предоставените данни, ще се ползват за нуждите на регистрацията, в съответствие с чл. 15 от
Закона за фуражите.
Забележки: Със знак “Х” се отбелязва избраното.

Земеделски производител (физ. лице) : ..........................…
/подпис/

Земеделски производител (юрид. лице) : ..........................…
/подпис и печат/

