
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

Заместник -ми нистър  на  з емеделието  и  храните  
 

 

 

ДО 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

 

Д О К Л А Д 

от д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните 

 

 

Относно: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения 

правилник на Областните дирекции „Земеделие”  (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; 

изм., бр. 9, 60 и 73 от 2010 г., бр. 32 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.) 

 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

На основание чл. 16 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на 

актове в системата на Министерството на земеделието и храните, внасям за 

одобряване проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения 

правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм.,          

бр. 9, 60 и 73 от 2010 г., бр. 32 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.). 

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения 

правилник на Областните дирекции „Земеделие” е изготвен във връзка с § 9 от 

преходните и заключителни разпоредби на Закона за закриване на Националната 

служба по зърното (ДВ, бр. 57 от 2015 г.), в сила от 1 август 2015 г. В този сектор 

Република България като държава – членка на Европейския съюз има ангажименти за 

събиране и докладване до Европейската комисия относно произведеното и налично 

зърно в страната, а тази дейност се осъществяваше от Национална служба по 

зърното. В тази връзка, едновременно с отмяната на Закона за съхранение и търговия 

със зърно са въведени изменения и допълнения в Закона за прилагане на Общата 

организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, с които са 
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регламентирани задължения към физическите и юридическите лица, изградили, 

придобили или стопанисващи обекти за съхранение на зърно, да подават декларации 

в областните дирекция „Земеделие” по местонахождение за капацитета на обектите и 

за наличното количество зърно в тях. Предвидено е земеделските производители да 

подават също декларации за количеството произведено и налично зърно. Уредено е и 

подаването на специални декларации за произведените количества оризова арпа и за 

запасите от ориз, съгласно изискванията на Регламент (EO) № 1709/2003 на 

Комисията от 26 септември 2003 година относно декларациите за реколтите и 

запасите от ориз (OB L 243, 27.9.2003 г.). 

С оглед гореизложеното, следва да се извърши промяна в Устройствения 

правилник на областните дирекции „Земеделие”, с която да се отразят новите  

функции и численост на персонала на областните дирекция „Земеделие“ в 

съответствие с измененията и допълненията Закона за прилагане на Общата 

организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. С проекта се 

предвижда промяна на числеността персонала и на областните дирекции „Земеделие“ 

за осигуряване на необходимия административен капацитет за извършването на 

регистрация и контрол на обектите за съхранение на зърно и събирането на 

декларации за произведеното и съхранявано  зърно, както и извършване на проверки 

за достоверност на декларираните обстоятелства. Освен това се разграничават 

функциите по методическото ръководство, координацията и контрола върху дейността 

на областните дирекции „Земеделие”, осъществявано от Министерството на 

земеделието и храните. Предвижда се Главна дирекция "Земеделие и регионална 

политика" към Министерството на земеделието и храните да осъществява 

координацията и контрола по прилагане на Закона за прилагане на Общата 

организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, глава пета, 

раздел шести „Зърно” и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители” към Министерството на 

земеделието и храните да осъществява методическо ръководство по прилагане на 

Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на 

Европейския съюз, глава пета, раздел шести „Зърно” и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му, както следва и от разпоредбата на чл. 33б, т. 18 от 

Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 

77 от 2013 г., изм., бр. 91 от 2013 г.; бр.103 от 2014 г., бр. 29 от 2015 г.). 

Предложената промяна в числеността на персонала на областните дирекции 

„Земеделие” е за сметка на щатните бройки от закритата Национална служба по 

зърното и се извършва в рамките на бюджета на Министерството на земеделието и 

храните. 

Предлаганият проект на акт  няма да окаже пряко или косвено до въздействие 

върху държавния бюджет.  
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Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на 

правилник и докладът до министъра на земеделието и храните са публикувани на 

интернет страницата на Министерството на земеделието и храните. 

Проектът на правилник е съгласуван в съответствие с Правилата за изготвяне 

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

храните. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам да одобрите предложения проект 

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Областните 

дирекции „Земеделие”. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

Заместник-министър на земеделието и храните 

 

 

 



Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на 

областните дирекции „Земеделие”  (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм., бр. 9, 60 и 73 от 

2010 г., бр. 32 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.) 

 

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

1. В ал. 3 думите „бюджетни кредити” се заменят с „бюджет” 

2. Алинея 6 се изменя така: 

„(6) Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" осъществява 

координацията, методическото ръководство и контрола по прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),  Закона за възстановяване 

на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ),  Закона за 

опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ),  Закона за подпомагане на земеделските 

производители (ЗПЗП), Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) и 

подзаконовите нормативни актове по приложението им.” 

3. Създават се нова ал. 7 и ал. 8: 

„(7) Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" осъществява 

координацията и контрола по прилагане на Закона за прилагане на Общата организация 

на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС), глава пета, 

раздел шести „Зърно” и подзаконовите нормативни актове по приложението му. 

(8) Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители” осъществява 

методическо ръководство по прилагане глава пета, раздел шести „Зърно” от 

ЗПООПЗПЕС и подзаконовите нормативни актове по приложението му.” 

4. Досегашната ал. 7 става ал. 9. 

§ 2. В чл. 3, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 4 накрая се добавя „и за периода 2014 – 2020 г.” 

2. В т. 5 думите „бюджетни кредити” се заменят с „бюджет” 

3. Създават се нови т. 15, 16 и 17: 

„15. оправомощава със заповед служители, които да извършват проверките на 

местата за съхранение и на наличното количество зърно в земеделските стопанства, 

както и за произведеното и наличното зърно, съгласно глава пета, раздел шести „Зърно” 

от ЗПООПЗПЕС; 

16. оправомощава със заповед служители, които да съставят актове за 

установяване на нарушения по чл. 63а от ЗПООПЗПЕС; 

17. издава наказателни постановления въз основа на актове за установяване на 

нарушения по чл. 63а от ЗПООПЗПЕС;” 

4. Досегашните т. 15, 16, 17 и 18 стават съответно т. 19, 20, 21 и 22. 



§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 22 думата „Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър 

на земеделските производители” се заменят с „Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и 

поддържане на регистър на земеделските стопани”. 

2. Създават се нови т. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32: 

„24. приема декларации и извършва проверки на местонахождението и 

капацитета на нови обекти за съхранение на зърно и издава удостоверения на лицата, 

които ги стопанисват; 

25. ежемесечно приема декларации за местата на съхранение на зърно и на 

наличните количества зърно в тях; 

26. всяко тримесечие приема декларации от земеделските производители за 

произведеното и наличното зърно по видове; 

27. събира информацията, предвидена в Регламент (EO) № 1709/2003 на 

Комисията от 26 септември 2003 година относно декларациите за реколтите и запасите 

от ориз (OB L 243, 27.9.2003 г.); 

28. обобщава информацията от декларациите по т. 24, 25, 26 и 27 и я изпраща на 

дирекция „Пазарни мерки и организации на производители” на МЗХ; 

29. извършва проверки на обектите за съхранение на зърно и на земеделските 

стопанства за достоверността на данните, вписани в декларациите по т. 24, 25, 26 и 27; 

30. взема проби за представително окачествяване на реколтата от пшеница, 

ечемик, слънчоглед, царевица, рапица, соя и ориз; 

31. води и съхранява база данни за местонахождението на обектите за 

съхранение на зърно и за лицата, които стопанисват обектите за съхранение на зърно; 

32. съставя актове за установяване на административни нарушения, съгласно 

глава пета, раздел шести „Зърно” от ЗПООПЗПЕС;” 

2. Досегашната т. 24 става т. 33 и в нея след думата „събира” се добавя 

„контролира”. 

3. Досегашните т. 25 - 56 стават съответно т. 34 – 62. 

§ 4. Приложението към чл. 6, ал. 2 се изменя така: 

„Приложение към чл. 6, ал. 2 

Обща численост на областните дирекции "Земеделие", в т.ч. и на общинските служби по 

земеделие към тях - 1753 щатни бройки 

Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград 85 

Областна дирекция "Земеделие" - Бургас 85 

Областна дирекция "Земеделие" - Варна 74 

Областна дирекция "Земеделие" – В. Търново 63 



Областна дирекция "Земеделие" - Видин 61 

Областна дирекция "Земеделие" - Враца 60 

Областна дирекция "Земеделие" - Габрово 35 

Областна дирекция "Земеделие" - Добрич 75 

Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали 57 

Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил 54 

Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч 53 

Областна дирекция "Земеделие" - Монтана 63 

Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик 63 

Областна дирекция "Земеделие" - Перник 46 

Областна дирекция "Земеделие" - Плевен 72 

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив 103 

Областна дирекция "Земеделие" - Разград 52 

Областна дирекция "Земеделие" - Русе 55 

Областна дирекция "Земеделие" - Силистра 52 

Областна дирекция "Земеделие" - Сливен 48 

Областна дирекция "Земеделие" - Смолян 61 

Областна дирекция "Земеделие" - София-град 49 

Областна дирекция "Земеделие" - София област 98 

Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора 66 

Областна дирекция "Земеделие" - Търговище 44 

Областна дирекция "Земеделие" - Хасково 71 

Областна дирекция "Земеделие" - Шумен 64 

Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол 44 

 

Заключителна разпоредба 

§ 5. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.  

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 


