РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на земеделието и храните
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ
ДОКЛАД
от Светлана Боянова - заместник-министър на земеделието и храните

ОТНОСНО: проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за
директни плащания

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
На основание чл. 6, ал. 1 от Инструкцията за изготвяне и съгласуване на
проекти на нормативни актове в Министерството на земеделието и храните, внасям
за одобряване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за
директни плащания.
В чл. 2а, ал. 2 от наредбата изчерпателно са изброени документите, с
които ползвателите по ал. 1 доказват правното основание за ползване на
земеделски земи, а именно:
1. нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие,
вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски
земи, или решения по чл. 37е, ал. 4 ЗСПЗЗ;
2. договори за аренда или за наем на земеделски земи;
3. договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за
съвместно обработване;
4. заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4, а в случаите
по чл. 37в, ал. 3, т. 2 и вносни бележки по чл. 37в, ал. 7 ЗСПЗЗ;
5. заповеди на министъра на земеделието и храните или на кметовете по
чл. 37в, ал. 10 ЗСПЗЗ;
6. съдебни решения с приложени скици на съответните имоти.
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Възниква проблем във връзка с ползването на пасища и мери в национални
паркове на основание чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) издава на животновъди в
рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите, в националните
паркове и поддържаните резервати годишни разрешителни за паша. Издаваното от
дирекция „Национален парк” на МОСВ разрешително за паша е административен акт
годен да легитимира ползването на земеделски земи в национални паркове от
животновъди. Видно от чл. 2а, ал.2 от Наредба № 5/2009г. административните
актове

не

са

включен

сред

изрично

изброените,

удостоверяващи

правното

основание за ползването на земеделски земи документи, с които се кандидатства по
схеми и мерки за директни плащания. Това налага изменение на Наредба №
5/27.02.2009г. с цел изчерпателното посочване на всички, основания за доказване
на легитимно ползване на земеделски земи, с цел максимално улеснение на
земеделските стопани при кандидатстване за получаването на подпомагане, по реда
на наредбата.
С оглед горното, с предложения проект се изменя чл.2а от Наредба №
5/2009г., като се допълва списъкът на документите, удостоверяващи правното
основание за ползване на земеделски земи при кандидатстване по схемите и
мерките за директни плащания, включва и разрешителното за паша. В него се
включват и административни актове, с които се предоставя ползване на земеделски
имоти.
Проектът

на

Наредба

за

изменение

и

допълнение

на

Наредба

№

5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за
директни плащания е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 5, ал. 5 от
Инструкцията за изготвяне и съгласуване на проекти на нормативни актове в
министерството. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 5 от Закона за
подпомагане на земеделските производители предлагам да издадете предложения
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5/27.02.2009г. за
условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

СВЕТЛАНА БОЯНОВА
Заместник-министър
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НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 27
ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО
СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ
(обн. ДВ. бр.22 от 2009г., изм. ДВ. бр.37 от 2009г., изм. ДВ. бр.14 от 2010г., изм. ДВ. бр.19
от 2010г., изм. ДВ. бр.22 от 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 2010г, изм. ДВ. бр.18 от 2011г.., изм.
ДВ. бр.35 от 2011г., изм. ДВ. бр.51 от 2011г..)
Параграф единствен: В чл.2а, ал.2 се създава т.7:
„7. административни актове, с които се предоставя ползване на земеделски имоти.”.

МИНИСТЪР:
д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ

