
 

 

  

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
    Заместник -министър  на  з емеделието  и  храните  
 

 

ДО 

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

 

Д О К Л А Д  

от  

Васил Грудев – заместник-министър на земеделието и храните 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 29 

януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

На основание чл. 5, ал. 1 от Вътрешни правила за изготвяне и съгласуване на 

проекти на нормативни актове в Министерството на земеделието и храните внасям за 

одобрение Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 29 януари 

1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. 

В рамките на Европейския съюз (ЕС) беше извършена реформа на Общата 

селскостопанска политика (ОСП). Това налага въвеждането на промени в 

законодателството с оглед прилагането на многопластовата структура на директните 

плащания в Република България за периода 2015-2020 г. На 1 август 2014г. България 

официално уведоми Европейската комисия за основните национални решения, 

свързани с прилагането на схемите за директни плащания, които бяха взети в условията 

на широка дискусия, публичност и прозрачност с участието на представители на 

държавните органи, всички браншови организации и земеделската наука в страната. В 

тази връзка трябва да се направят някои промени в действащото национално 

законодателство. 

Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на 

земеделските стопани  е издадена на основание § 4 от допълнителните разпоредби на 

Закона за подпомагане на земеделските производители. 

В предложеният проект на Наредбата основната промяна е свързана със 

заменянето на понятието „земеделски производител“ със „земеделски стопанин“. 

Съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на съвета от 17 

декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски 

стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на 

Съвета, „земеделски стопанин“ е физическо или юридическо лице, или група 

физически или юридическа лица, независимо какъв е правният статут на тази група и 

на нейните членове съгласно националното право, чието стопанство се намира 

територията на ЕС и което осъществява селскостопанска дейност. По смисъла на 

Закона за подпомагане на земеделските производители, пар.1 от Допълнителните 



разпоредби, "земеделски производители" са физически и юридически лица, които 

произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска 

продукция. Предвид факта, че европейското законодателство в областта на директните 

плащания си служи с понятието ‚земеделски стопанин“  и това е по-широкото по 

обхват понятие, се налага да се направят споменатите изменения в Наредба № 3 от 29 

януари 1999 г. 
Предложеният Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 

29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските 

производители ще осигури създаване на ясна и максимално опростена правна уредба за 
регистрацията на земеделските стопани. Очаква се това да спомогне за успешно 

прилагане на схемите за директни плащания в периода 2015-2020 г., максимално 

усвояване на финансовия пакет на страната за директни плащания и повишаване на 

конкурентоспособността на земеделското производство и доходите на земеделските 

производители. 

Предложеният проект няма да ангажира допълнителен финансов ресурс и не 

транспонира актове на ЕС, затова не се прилага таблица за съответствие с европейското 

законодателство. 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 29 януари 

1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители е 

съгласуван в съответствие с разпоредбите на Раздел II от Правилата за изготвяне и 

съгласуване на проекти на актове в системата на министерството на земеделието и 

храните от Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”, дирекции 

„Наблюдение, координация и контрол на Разплащателна агенция”, „Развитие на 

селските райони”, „Административно и правно обслужване”, „Финансово управление“, 

на Държавен фонд “Земеделие“-Разплащателна агенция, на Работна група 7 

„Земеделие”, представено e копие и на Парламентарния секретар.Направените 

целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 38а, ал.4 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители, предлагам да издадете предложения 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. 

 

ВАСИЛ ГРУДЕВ, 

Заместник-министър  

 

 

 

 

 

 

 

МФ/ДПП  
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НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 

Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Издадена от Министерството на земеделието, горите и аграрната 

реформаОбн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.106 от 22 Декември 

2000г., доп. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.39 от 16 Април 2002г., 

изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 8 Март 2005г., изм. ДВ. бр.3 

от 12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г., изм. ДВ. бр.48 от 15 

Юни 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., 

изм. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., доп. 

ДВ. бр.23 от 20 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., доп. 

ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.43 от 23 Май 2014г., доп. ДВ. бр.63 от 

1 Август 2014г. 
 
§ 1. В заглавието на наредбата думата „производители” се заменя  със „стопани”. 

 

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1.Навсякъде думата „производители” се заменя със „стопани”. 

2.Създава се нова т. 4: 

„4. прилагане на схемите за директните плащания и за преходна национална помощ.“. 

 

§ 3. В чл. 4, ал.1 думата „производители” се заменя със „стопани”. 

  

§ 4.В чл.5 се правят следните изменения: 

1.В ал.1 и ал.2 думата „производител” се заменя със „стопанин”. 

2. В ал.3 и ал.7 думата „производители” се заменя със „стопани”. 

  

§ 5. В чл.6, ал.1 и ал.2 думата „производители” се заменя със „стопани”. 

  

§ 6. В заглавието на Раздел II. думата „производители” се заменя със „стопани”. 

 

§ 7. В чл. 7, ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

1.В т.1 думата „производител” се заменя със „стопанин”. 

2.В т.4  след думите „ нейното ползване“ се добавят думите „съгласно чл.41 от ЗПЗП“. 

 

§ 8. В чл.8 се правят следните изменения и допълнения: 

1.Алинея 1 се изменя така: 

„(1)Земеделският стопанин, който отговаря на условията по чл.3, ал.1 подава в съответната общинска служба по 

земеделие или областна дирекция "Земеделие" попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец 

съгласно приложение № 2. Анкетните карти с анкетните формуляри се предоставят на земеделския стопанин 

безплатно от общинска служба по земеделие.“. 

2.Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Към документите по ал.1 юридическото лице и едноличният търговец прилагат документ за регистрация по 

ЕИК - единен идентификационен код или карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ, физическите лица - 

документ за самоличност, а регистрираните физически лица - и карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ. 

Земеделските стопани, които ползват земеделска земя, прилагат опис на земеделските площи, които ще ползват 

през съответната година, и документи, доказващи правното основание за ползване на съответните площи. Когато 

земеделските стопани участват във влезлите в сила споразумения по чл. 37в, ал. 2 или заповеди за разпределение 

на масивите по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), прилагат 

опис на земеделските площи в съответствие със сключените споразумения или издадените заповеди. Когато 

земеделските стопани отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните 

идентификатори, заверен от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект, както 

и опис на животните, които не подлежат на идентификация. Земеделските стопани могат да представят описите 



Проект! 

на магнитен носител.“. 

3.В ал.5 , ал.6, т.1 и ал.7 думата „производител” се заменя със „стопанин”. 

4.В ал. 6, т.3 думата „производители” се заменя със „стопани”. 

 

§ 9. В чл. 10 думата „производители” се заменя със „стопани”. 

 

§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

1.В ал.1 думата „производител” се заменя със „стопанин” и текстът „съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители.“ се заличава. 

2. В ал.1б и ал.2 думата „производител” се заменя със „стопанин”. 

3. Алинея 2 се изменя така: 

„(2)При промяна на обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 4, и 7 всеки регистриран земеделски стопанин е длъжен 

в едномесечен срок да подаде актуализирана информация в съответната общинска служба по земеделие или 

областната дирекция "Земеделие".“. 

4.В ал. 2б след думата „които“ се добавя текстът „кандидатстват за подпомагане с директни плащания, и които“. 

5.В ал.3а, ал.6 и ал.7 думата „производител” се заменя със „стопанин”. 

 

§ 11. В чл. 12, ал.1 след думата „формуляри“ се добавя текстът „декларация по чл. 11, ал. 1б“. 

 

§ 12. В чл.13 думата „производители” се заменя със „стопани”. 

 

§ 13. В чл.15 думата „производители” се заменя със „стопани”. 

 

§ 14. В чл.16 думата „производители” се заменя със „стопани”. 

 

§ 15. В чл.17 думата „производители” се заменя със „стопани”. 

 

§ 16. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения: 

1.Алинея 1 се изменя така: 

„ (1) Държавен фонд "Земеделие" и неговите звена ползват информация за земеделските стопани от 

Министерството на земеделието и храните и областните дирекции "Земеделие". Министерството на земеделието 

и храните осигурява на Държавен фонд "Земеделие" и неговите звена директен достъп до данните от регистъра на 

централно ниво или предоставя такива чрез регулярен обмен на данни и/или при конкретни запитвания. Данните 

се предоставят в електронен вид, на оптичен носител за електронен запис.“. 

2.В ал. 2, ал.3, ал.7 и ал.8 думата „производители” се заменя със „стопани”. 

 

§ 17. В Допълнителните разпоредби в § 1 думата „производители” се заменя със „стопани”. 

§ 18. В Приложение №  1 към чл. 7,ал. 1 и Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 

 навсякъде  думата „производител“ се заменя със „стопанин“. 

                                                                                                      

   МИНИСТЪР: 
 

         


