
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

Заместник -министър  на  земеделието  и  храните  
 

 

ДО 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от Свилен Костов – заместник-министър на земеделието и храните 

 

 

Относно: Проект на Правилник за изменение на Устройственияправилник на 

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

73 от 2010г., бр.32 от 2011г., бр.21 от 2012г. и бр. 12 от 2016 г.) 

 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

На основание § 39, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, 

бр. 57 от 2016 г.), във връзка с одобрен доклад № 93-8260 от 24.08.2016 г.на 

заместник-министъра на земеделието и храните и в съответствие с 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 на 

Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” (обн., ДВ, бр.7 от 

2010г.; изм.,бр.9, 60 и 73 от 2010г., бр.32 от 2011г., бр.21 от 2012г. и бр. 12 от 2016 

г.). 

Съгласно разпоредбата на § 39, ал. 1 от преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния 

регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) в срок един месец от влизането му в сила министърът 

на земеделието и храните и министърът на регионалното развитие и 

благоустройството предприемат необходимите действия за изменение на 

устройствените правилници на Министерството на земеделието и храните, на 

apis://Base=IZMN&DocCode=754663&Type=201/
apis://Base=IZMN&DocCode=754663&Type=201/


2 

 

второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните и 

на Агенцията по геодезия, картография и кадастър относно структурата и числеността 

на двете администрации. В Министерство на земеделието и храните е постъпил за 

съгласуване с рег. индекс №0406-299 от 24.08.2016 г. проект на Постановление на 

Министерски съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър, подготвен от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството,в койтосе предлага числеността на областните дирекции 

„Земеделие” да бъде намалена с 52 щатни бройки, които да се прехвърлят към 

числеността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

Предвид горното е необходимо да бъде извършеноизменениена Устройствения 

правилник на областните дирекции „Земеделие”. Общата численост ще бъде намалена 

с 52 щатни бройки - от 1814 щатни бройки на 1762 щатни бройки, като се предвижда 

изменение и в щатната численост на съответните областни дирекции „Земеделие“. 

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

върху държавния бюджет.  

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

правилник и проектът на доклад до министъра на земеделието и храните 

сапубликувани на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните. 

Проектът на правилник не съдържа разпоредби, транспониращи актове на 

Европейския съюз, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие 

с правото на Европейския съюз. 

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 издадете предложения проект на 

Правилник за изменение на Устройствения правилник на областните дирекции 

„Земеделие”. 

 

 

С уважение, 

 

СВИЛЕН КОСТОВ 

Заместник-министър на земеделието и храните 

 

 

 



Правилник за изменение 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. , 

бр. 21 от 2012 г. и бр. 12 от 2016 г.) 

 

§1. 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 – 1762 щатни бройки  

 

Областна дирекция "Земеделие" – Благоевград   84 

Областна дирекция "Земеделие" – Бургас  84 

Областна дирекция "Земеделие" – Варна   74 

Областна дирекция "Земеделие" – В. Търново  63 

Областна дирекция "Земеделие" – Видин   62 

Областна дирекция "Земеделие" – Враца   62 

Областна дирекция "Земеделие" – Габрово  36 

Областна дирекция "Земеделие" – Добрич  76 

Областна дирекция "Земеделие" – Кърджали  57 

Областна дирекция "Земеделие" – Кюстендил  54 

Областна дирекция "Земеделие" – Ловеч   55 

Областна дирекция "Земеделие" – Монтана  63 

Областна дирекция "Земеделие" – Пазарджик  63 

Областна дирекция "Земеделие" – Перник  46 

Областна дирекция "Земеделие" – Плевен  73 

Областна дирекция "Земеделие" – Пловдив  105 

Областна дирекция "Земеделие" – Разград  52 

Областна дирекция "Земеделие" – Русе   54 

Областна дирекция "Земеделие" – Силистра  54 

Областна дирекция "Земеделие" – Сливен  48 

Областна дирекция "Земеделие" – Смолян  61 

Областна дирекция "Земеделие" – София-град  44 

Областна дирекция "Земеделие" – София област 101 

Областна дирекция "Земеделие" – Стара Загора  66 

Областна дирекция "Земеделие" – Търговище  44 

Областна дирекция "Земеделие" – Хасково  72 



Областна дирекция "Земеделие" – Шумен  64 

Областна дирекция "Земеделие" – Ямбол   45“ 

 

Заключителна разпоредба 

§ 2.Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 

вестник”.  

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 

 


