
РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

Земеделски производители по смисъла на Закона за подпомагане на 

земеделските производители са физически и юридически лица, които произвеждат 

преработена и/или непреработена растителна и/или животинска продукция и продукция 

от риба и аквакултури, предназначена за продажба. 

Към Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа регистър 

на земеделските производители. 

Лицата, които подлежат на регистрация като земеделски производители, са 

физическите лица, навършили 18 години, едноличните търговци и юридическите лица, 

които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска 

продукция. 

Компетентна да извърши регистрацията е областната дирекция (ОД) 

"Земеделие" по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по 

седалището на юридическото лице. 

При наличие на предпоставките за регистрация земеделският производител 

подава в съответната общинска служба по земеделие или в Областната дирекция 

"Земеделие" попълнена АНКЕТНА КАРТА и анкетни формуляри по образец. 

Попълнените анкетни формуляри трябва да бъдат предварително заверени. 

Освен анкетна карта с анкетни формуляри юридическото лице и едноличният 

търговец представят и удостоверение за актуално състояние и документ за регистрация 

по ЕИК, физическите лица - документ за самоличност, а регистрираните физически 

лица - и карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ. Земеделските производители, 

които ползват земеделска земя, представят опис на земеделските площи, които ще 

ползват през съответната година, и документи, доказващи правното основание за 

ползване на съответните площи.  

Земеделските производители, които извършват дейности с първични фуражи, 

подават ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 8, ал. 4 от Наредба № 3 от 29 януари 1999 г.  

Същинската регистрация се осъществява чрез въвеждане на данните от 

анкетните карти и анкетните формуляри в Регистъра на земеделските производители от 

определеното за това длъжностно лице към ОД "Земеделие. 

Земеделските производители - физически лица или еднолични търговци, се 

вписват в регистъра с регистрационен номер, съответстващ на единен граждански 

номер (ЕГН), а юридическите лица - с единен идентификационен код (ЕИК). 

Анкетната карта с анкетните формуляри се съхранява в продължение на 3 

години в областните дирекции "Земеделие". На земеделските производители се издават 

заверени копия от анкетните карти с анкетните формуляри или официални разпечатки 

от регистъра. 

Въз основа на вписването в регистъра на данните от анкетната карта на 

земеделския производител се издава РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА. Регистрационната 

карта заедно с разпечатка или заверени от ОД "Земеделие" копия на анкетни карти с 

анкетни формуляри служи за легитимиране на земеделските производители пред 

контролните органи и финансиращите институции. 

Ако регистрационната карта бъде изгубена или унищожена, по искане на 

земеделския производител ОД "Земеделие" издава дубликат безплатно. 

Резултат от процедурата 

Регистрацията на земеделските производители има значение главно в две 

насоки: от една страна, с извършването на процедурата за регистрираните лица 

възниква правото да бъдат финансово подпомагани по съответните схеми и мерки от 



Европейските земеделски фондове и централния бюджет чрез ДФ "Земеделие. От друга 

страна, регистрацията на земеделските производители е свързана с набиране на 

информация за земеделските производители и за дейността им с цел подпомагане на 

земеделието и развитието на селските райони, контрол върху ползването на 

земеделските земи и събиране на информация за отглеждане през съответната 

стопанска година култури и заетите с тях площи, както и за отглежданите животни. 

Регистрираните земеделски производители представят ежегодно в срок от 1 

октомври до 28 февруари актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с 

анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция 

"Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 

28 февруари на следващата стопанска година. 

Всеки регистриран земеделски производител периодично подава информация за 

обстоятелствата, включени в регистъра на земеделските производители в съответната 

общинска служба по земеделие или областната дирекция "Земеделие" ежегодно в срок 

от 1 октомври до 28 февруари. При неизпълнение на това задължение лицето губи 

правата си, произтичащи от регистрацията. 

Регистрираните земеделски производители имат задължение при промяна на 

подлежащите на регистрация обстоятелства в едномесечен срок да подадат 

актуализирана информация в съответната общинска служба по земеделие или 

областната дирекция "Земеделие". Информацията се предоставя чрез подаване на 

заявление, към което се прилагат документи, доказващи промяната, включително 

заверени анкетна карта и/или анкетни формуляри. 

При прекратяване на дейността си земеделският производител е длъжен в 

едномесечен срок да подаде заявление до директора на областната дирекция 

"Земеделие" за отписване от регистъра и да върне регистрационната си карта и 

анкетните карти с анкетните формуляри или официалната разпечатка. Заявлението за 

отписване се подава в областна дирекция "Земеделие" или чрез общинската служба по 

земеделие. 

При отписване от регистъра в случаите на прекратяване на дейността 

земеделският производител може да се регистрира отново през следващата календарна 

година. 

 

За повече информация, моля свържете се с нас: 

Телефон:  (+359) 2 444 000 5   

Мобилен телефон:  (+359) 887 127 484 

kraleva.rayna@gmail.com 
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