08 ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАКОНА
Наименование
на закона:

Закон за подпомагане на земеделските производители

Код на закона

08

Обнародван:

ДВ, бр. 58 от 22.05.1998 г.

В сила от:

25.05.1998 г.

Изменения и
допълнения на
закона:

Общо: 39 бр.
18 бр. изм.; 6 бр. доп.; 15 бр. изм. и
доп.
0 бр.

Последно изменение

Да
се
има ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г.
предвид,
че
две
от
През настоящата
измененията през
година
изследваната
година влизат в
сила занапред.

Брой изменения през
изследваната година

Прилагащи
органи:

Изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в
сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 66 от
26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.,
доп., бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила
след постановяване на решение на
Европейската комисия за удължаване
срока на действие на съществуваща
разрешена схема на държавна помощ,
изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г.
Общо 4 броя, от които 2 изменения и
допълнения, 1 изменение и 1
допълнение.

Министърът на земеделието и храните;
Изпълнителният директор на Държавен фонд /ДФ/ "Земеделие".

Други органи по Директори на областни дирекции "Земеделие" и общински служби
„Земеделие” към Министерство на земеделието и храните;
прилагане на
Териториалните структури на ДФ „Земеделие” – областни дирекции ДФ
акта:
„Земеделие”.
Контрол по
прилагане на

Министърът на земеделието и храните - определени от министъра на
земеделието и храните служители, или оправомощени от министъра на
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акта:

земеделието и храните длъжностни лица.

Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските производители
Правно основание

§ 4 от допълнителните разпоредби на Закона за
подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и храните

Обнародван

ДВ, бр. 10 от 5.02.1999 г.

Изм. и доп., бр. 106 от 22.12.2000 г., доп., бр. 99 от
20.11.2001 г., изм. и доп., бр. 39 от 16.04.2002 г., бр. 1
от 3.01.2003 г., бр. 20 от 8.03.2005 г., в сила от
4.04.2005 г., бр. 3 от 12.01.2007 г.; изм. с Решение №
2312 от 7.03.2007 г. на ВАС на РБ - бр. 23 от 16.03.2007
г., в сила от 16.03.2007 г. и Решение № 5821 от
8.06.2007 г. на ВАС на РБ - бр. 48 от 15.06.2007 г., в
Изменения и
допълнения на акта сила от 15.06.2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2008 г.,
изм., бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм.
и доп., бр. 79 от 11.10.2011 г., бр. 89 от 11.11.2011 г., в
сила от 11.11.2011 г., доп., бр. 23 от 20.03.2012 г., в
сила от 20.03.2012 г., изм. и доп., бр. 110 от 21.12.2013
г., в сила от 21.12.2013 г.
Изм. и доп. – 9 бр.; изм. – 3 бр.; Доп. – 2 бр.
Общинска служба по земеделие или областната
дирекция "Земеделие".
Министерство на земеделието и храните.
Прилагащи органи: ДФ „Земеделие”.
Национален статистически институт; Българска
агенция по безопасност на храните; НОИ; ТП на
Агенция по заетостта; др.
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 31 от 23.03.2006 г. за условията и реда за признаване на
междубраншови организации на производители, търговци и преработватели
на плодове и зеленчуци
Правно основание

Чл. 9, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските
производители
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Орган издал акта:

Министърът на земеделието и горите

Обнародван

ДВ, бр. 28 от 4.04.2006 г.

Изменения и
допълнения на акта

-

Прилагащи органи: Министерство на земеделието и храните
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 63 от 16.05.2006 г. за условията и реда за определяне на квоти за
производство на захар и изоглюкоза и реда за осъществяване на контрол
върху производството
Правно основание

Чл. 10е, ал. 4 от Закона за подпомагане на
земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и горите

Обнародван

ДВ, бр. 47 от 9.06.2006 г., в сила от 9.06.2006 г./
Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в
"Държавен вестник", с изключение на разпоредбите по
чл. 2, ал. 2 и чл. 7, ал. 7 , които влизат в сила от датата
на влизане в сила на Договора за присъединяване на
Република България към Европейския съюз.

Изменения и
допълнения на акта

-

Прилагащи органи: ДФ „Земеделие”
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 40 от 20.04.2006 г. за условията и реда за договаряне, изкупуване
и окачествяване на захарно цвекло и за определяне и изплащане на
субсидията за произведени и продадени количества захарно цвекло
Правно основание

Чл. 12в, ал. 3 от Закона за подпомагане на
земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и горите

Обнародван

ДВ, бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 16.05.2006 г.

Изменения и
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допълнения на акта
Прилагащи органи: ДФ „Земеделие”
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 27 от 10 юли 2002 г. за регистрация и идентификация на
пчелните семейства
Правно основание

Чл. 32, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и горите

Обнародван

ДВ, бр. 70 от 19.07.2002 г., в сила от 20.01.2003 г.

Изменения и
Изм., бр. 46 от 16.05.2008 г., в сила от 16.05.2008 г.
допълнения на акта
Прилагащи органи:
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Националната
ветеринарномедицинска
(НВМС) и РВМС.

служба

Наредба № 21 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за защита
и хуманно отношение при отглеждане на свине
Правно основание

Чл. 149, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и горите

Обнародван

ДВ, бр. 5 от 17.01.2006 г., в сила от 1.05.2006 г.

Изменения и
Изм. и доп., бр. 64 от 8.08.2006 г.
допълнения на акта
Прилагащи органи: НВМС и РВМС
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване,
поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за
администриране и контрол
Правно основание

Чл. 30, ал. 6 от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
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Орган издал акта:

Министърът на земеделието и горите

Обнародван

ДВ, бр. 82 от 10.10.2006 г.

Изм. и доп., бр. 37 от 8.04.2008 г., доп., бр. 18 от
1.03.2011 г., изм. и доп., бр. 21 от 13.03.2012 г. бр., 101
Изменения и
допълнения на акта от 18.12.2012 г., в сила от 18.12.2012 г.
Изм. и доп. – 3 бр.; Доп. – 1 бр.
Министърът на земеделието и храните - звено в
Министерството на земеделието и храните.
Държавен фонд "Земеделие"; служители на фонда и на
Прилагащи органи: МЗХ; представители на Сметната палата и други лица,
определени със заповед на изпълнителния директор на
Разплащателната агенция или на министъра на
земеделието и храните.
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления
по схеми и мерки за директни плащания
Правно основание

Чл. 32, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските
производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и горите

Обнародван

ДВ, бр. 22 от 24.03.2009 г., в сила от 1.03.2009 г.

Изм. и доп., бр. 37 от 19.05.2009 г., в сила от 19.05.2009
г., бр. 14 от 19.02.2010 г., в сила от 19.02.2010 г., доп.,
бр. 19 от 9.03.2010 г., в сила от 9.03.2010 г., изм., бр. 22
от 19.03.2010 г., в сила от 19.03.2010 г., доп., бр. 55 от
20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. и доп., бр. 18
Изменения и
от 1.03.2011 г., бр. 35 от 3.05.2011 г., изм., бр. 51 от
допълнения на акта 5.07.2011 г., в сила от 5.07.2011 г., бр. 89 от 11.11.2011
г., в сила от 11.11.2011 г., изм. и доп., бр. 96 от
6.12.2011 г., бр. 21 от 13.03.2012 г., бр. 23 от 8.03.2013
г., в сила от 8.03.2013 г.
Изм. и доп. – 7 бр.; Изм. – 3 бр.; Доп. – 2 бр.
Прилагащи органи: ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
Актове по

Наредба № 79 от 01.06.2006 г. за изискванията и реда за акредитация и
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прилагането,
въвеждащи ЗИ

годишно сертифициране на Разплащателна агенция (Наредба № 79)
Правно основание

Чл. 2а, ал. 3 и чл. 28б, ал. 3 от Закона за подпомагане
на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и горите

Обнародван

ДВ, бр. 49 от 16.06.2006 г.

Изменения и
допълнения на акта

-

Прилагащи органи: Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие"
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в
одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
Правно основание

Чл. 44, ал. 2 и § 35, ал. 1 от Закона за подпомагане на
земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и храните

Обнародван

ДВ, бр. 18 от 1.03.2011 г., в сила от 1.03.2011 г.

Доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр.
39 от 20.05.2011 г., изм., бр. 51 от 5.07.2011 г., в сила от
5.07.2011 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., бр. 21
от 13.03.2012 г., изм., бр. 64 от 21.08.2012 г., изм. и
Изменения и
допълнения на акта доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., попр., бр. 98 от 11.12.2012
г., изм. и доп., бр. 23 от 8.03.2013 г., в сила от 8.03.2013
г., доп., бр. 110 от 20.12.2013 г.
Изм. и доп. – 4 бр.; Изм. – 2 бр.; Доп. – 3 бр.
Прилагащи органи: ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството,
съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за
търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти
Правно основание

Чл. 59, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност
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Орган издал акта:

Министърът на земеделието и продоволствието

Обнародван

ДВ, бр. 23 от 29.02.2008 г.

Иизм. и доп., бр. 9 от 3.02.2009 г., в сила от 3.02.2009
г., бр. 27 от 9.04.2010 г., бр. 23 от 22.03.2011 г., изм.,
Изменения и
бр. 16 от 24.02.2012 г., в сила от 24.02.2012 г., изм. и
допълнения на акта доп., бр. 94 от 29.10.2013 г., в сила от 29.10.2013 г.
Изм. и доп. – 4 бр.; Изм. – 1 бр.
Прилагащи органи:

Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

МЗХ и Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ)

Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и
териториалния им обхват
Правно основание

Чл. 12, ал. 6 от Закона за подпомагане на земеделските
производители

Орган издал акта:

Министерският съвет - ПМС № 30 от 15.02.2008 г.

Обнародван

ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г.

Изменения и
Изм. и доп., бр. 53 от 12.07.2011 г.
допълнения на акта
Прилагащи органи:
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

МЗХ, Националното
Република България

сдружение

на

общините

в

Наредба № 6 от 2008 г. за условията и реда за подпомагане на
производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка
Правно основание

§ 35, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските
производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и продоволствието

Обнародван

ДВ, бр. 31 от 21.03.2008 г.

Изменения и
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допълнения на акта
Прилагащи органи:
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Министър на земеделието и храните и Изпълнителният
директор на Държавен фонд "Земеделие"

Наредба № 61 от 9.05.2006 г. за условията и реда за официална
идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в
регламент на Европейския съюз
(Загл. изм. – ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
Правно основание

Чл. 51, ал. 9 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и горите

Обнародван

ДВ, бр. 47 от 9.06.2006 г., в сила от 9.06.2006 г./
Разпоредбите по чл. 13, ал. 3 , чл. 23, ал. 3 и чл. 29, ал.
3 се прилагат до 1 януари 2007 г.; Разпоредбите по чл.
21, ал. 1, т. 2, букви "а" - "в" се прилагат до 1 януари
2008 г.

Изменения и
Изм. и доп., бр. 90 от 15.10.2013 г., в сила от 15.10.2013
допълнения на акта г.
Прилагащи органи: Генералният директор на БАБХ
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските
стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г.

Правно основание

§ 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и продоволствието

Обнародван

ДВ, бр. 41 от 22.04.2008 г.

Изм. и доп., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от
Изменения и
23.12.2008 г., бр. 9 от 2.02.2010 г., в сила от 2.02.2010
допълнения на акта г., попр., бр. 29 от 16.04.2010 г., изм. и доп., бр. 37 от
18.05.2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм., бр. 45 от
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15.06.2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. и доп., бр. 55
от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм., бр. 75 от
24.09.2010 г., изм. и доп., бр. 18 от 1.03.2011 г., бр. 67
от 30.08.2011 г., в сила от 30.08.2011 г., изм., бр. 89 от
11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от
16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 28
от 6.04.2012 г., в сила от 6.04.2012 г., бр. 54 от
17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., бр. 72 от
16.08.2013 г., в сила от 16.08.2013 г.
Изм. и доп. – 9 бр.; Изм. – 4 бр.
Прилагащи органи:
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Министърът на земеделието и храните;
Областна дирекция на ДФ „Земеделие”.

Наредба № 10 от 27.09.2011 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Използване на консултантски
услуги от фермери и собственици на гори" по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.
Правно основание

§ 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и храните

Обнародван

ДВ, бр. 79 от 11.10.2011 г., в сила от 11.10.2011 г.

Изменения и
допълнения на акта

-

Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" Прилагащи органи: Разплащателна агенция (ДФЗ - РА); Изпълнителен
директор на фонда.
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 21 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата
стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г.
Правно основание

§ 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и храните
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Обнародван

ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.

Изм. и доп., бр. 50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010
г., доп., бр. 5 от 14.01.2011 г., изм. и доп., бр. 105 от
29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г., бр. 28 от 6.04.2012
Изменения и
допълнения на акта г., в сила от 6.04.2012 г., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила
от 20.07.2012 г.
Изм. и доп. – 4 бр.; Доп. – 1 бр.
Министърът на земеделието и храните; Областна
Прилагащи органи: дирекция
на
Държавен
фонд
"Земеделие";
Изпълнителен директор на фонда.
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 - 2013 г.
Правно основание

§ 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и храните

Обнародван

ДВ, бр. 61 от 8.07.2008 г., в сила от 8.07.2008 г.

Изм. и доп., бр. 37 от 18.05.2010 г., в сила от 18.05.2010
г., изм., бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. и
доп., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., бр.
65 от 23.08.2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм., бр. 68
от 2.09.2011 г., в сила от 2.09.2011 г., бр. 89 от
Изменения и
допълнения на акта 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от
16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 53
от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., бр. 70 от
9.08.2013 г., в сила от 9.08.2013 г.
Изм. и доп. – 5 бр.; Изм. – 4 бр.
Министърът на земеделието и храните; Областна
Прилагащи органи: дирекция
на
Държавен
фонд
"Земеделие";
Изпълнителен директор на фонда.
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 27 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на организации на
производители" по Програмата за развитие на селските райони за периода
10

2007 - 2013 г.
Правно основание

§ 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и храните

Обнародван

ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г., в сила от 19.08.2008 г.

Изменения и
Изм. и доп., бр. 28 от 6.04.2012 г., в сила от 6.04.2012 г.
допълнения на акта
Министърът на земеделието и храните; Областна
Прилагащи органи: дирекция
на
Държавен
фонд
"Земеделие";
Изпълнителен директор на фонда.
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211
"Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските
райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с
ограничения, различни от планинските райони" от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Правно основание

§ 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и продоволствието

Обнародван

ДВ, бр. 40 от 18.04.2008 г.

Изм. и доп., бр. 97 от 8.12.2009 г., бр. 17 от 25.02.2011
г., в сила от 1.03.2011 г., бр. 103 от 23.12.2011 г., в сила
Изменения и
от 23.12.2011 г., бр. 71 от 13.08.2013 г., в сила от
допълнения на акта 13.08.2013 г.
Изм. и доп. – 4 бр.
Прилагащи органи:
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция
(ДФЗ - РА)

Наредба № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214
"Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 - 2013 г.
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Правно основание

§ 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и храните

Обнародван

ДВ, бр. 29 от 17.04.2009 г., в сила от 17.04.2009 г.

Изм. и доп., бр. 19 от 9.03.2010 г., в сила от 9.03.2010
г., бр. 18 от 1.03.2011 г., в сила от 1.03.2011 г., бр. 85 от
1.11.2011 г., в сила от 1.11.2011 г., изм., бр. 103 от
23.12.2011 г., в сила от 23.12.2011 г., изм. и доп., бр. 23
от 20.03.2012 г., в сила от 20.03.2012 г., изм., бр. 85 от
Изменения и
допълнения на акта 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., изм. и доп., бр. 24 от
12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм., бр. 92 от
22.10.2013 г., в сила от 22.10.2013 г., доп., бр. 105 от
6.12.2013 г., в сила от 6.12.2013 г.
Изм. и доп. – 5 бр.; Изм. – 3 бр.; Доп. – 1 бр.
Прилагащи органи:
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция
(ДФЗ - РА)

Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на
неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г.
Правно основание

§ 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и храните

Обнародван

ДВ, бр. 67 от 29.07.2008 г.

Изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 11.04.2009
г., бр. 50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010 г., доп., бр.
5 от 14.01.2011 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., в
Изменения и
сила от 29.12.2011 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от
допълнения на акта 7.08.2012 г., бр. 105 от 6.12.2013 г., в сила от 6.12.2013
г.
Изм. и доп. – 5 бр.; Доп. – 1 бр.
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Прилагащи органи:
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие";
Изпълнителен директор на фонда.

Наредба № 20 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Правно основание

§ 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и храните

Обнародван

ДВ, бр. 65 от 22.07.2008 г.

Изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 11.04.2009
г., бр. 50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010 г., доп., бр.
5 от 14.01.2011 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2011 г., в
сила от 11.11.2011 г., изм., бр. 99 от 16.12.2011 г., в
Изменения и
сила от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2011
допълнения на акта г., в сила от 29.12.2011 г., бр. 71 от 18.09.2012 г., в сила
от 18.09.2012 г., бр. 105 от 6.12.2013 г., в сила от
6.12.2013 г.
Изм. и доп. – 6 бр.; Изм. – 1 бр.; Доп. – 1 бр.
Министърът на земеделието и храните; Областна
Прилагащи органи: дирекция
на
Държавен
фонд
"Земеделие";
Изпълнителен директор на фонда.
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към
неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г.
Правно основание

§ 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и храните

Обнародван

ДВ, бр. 77 от 2.09.2008 г.

Изменения и

Изм. и доп., бр. 37 от 18.05.2010 г., в сила от 18.05.2010
г., изм., бр. 45 от 15.06.2010 г., в сила от 15.06.2010 г.,
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допълнения на акта изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010
г., бр. 72 от 16.09.2011 г., в сила от 16.09.2011 г., попр.,
бр. 76 от 30.09.2011 г., изм., бр. 89 от 11.11.2011 г., в
сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от
16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила
от 20.07.2012 г., бр. 78 от 6.09.2013 г., в сила от
6.09.2013 г.
Изм. и доп. – 5 бр.; Изм. – 3 бр.
Министърът на земеделието и храните; Областна
Прилагащи органи: дирекция
на
Държавен
фонд
"Земеделие";
Изпълнителен директор на фонда.
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие
на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г.
Правно основание

§ 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и храните

Обнародван

ДВ, бр. 76 от 29.08.2008 г.

Изм. и доп., бр. 37 от 18.05.2010 г., в сила от 18.05.2010
г., изм., бр. 45 от 15.06.2010 г., в сила от 15.06.2010 г.,
доп., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г.,
изм. и доп., бр. 72 от 16.09.2011 г., в сила от 16.09.2011
г., попр., бр. 76 от 30.09.2011 г., изм., бр. 89 от
Изменения и
допълнения на акта 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от
16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 55
от 20.07.2012 г., в сила от 20.07.2012 г., бр. 72 от
16.08.2013 г., в сила от 16.08.2013 г.
Изм. и доп. – 4 бр.; Изм. – 3 бр.; Доп. – 1.
Министърът на земеделието и храните; Областна
Прилагащи органи: дирекция
на
Държавен
фонд
"Земеделие";
Изпълнителен директор на фонда.
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите
дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 14

2013 г.
Правно основание

§ 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и храните

Обнародван

ДВ, бр. 83 от 23.09.2008 г.

Изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010
г., бр. 30 от 12.04.2011 г., бр. 76 от 30.09.2011 г., в сила
от 30.09.2011 г., изм., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от
11.11.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от
Изменения и
16.12.2011 г., бр. 28 от 6.04.2012 г., в сила от 6.04.2012
допълнения на акта г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от
20.07.2012 г., бр. 73 от 20.08.2013 г., в сила от
20.08.2013 г.
Изм. и доп. – 5 бр.; Изм. – 3 бр.
Министърът на земеделието и храните; Областна
Прилагащи органи: дирекция
на
Държавен
фонд
"Земеделие";
Изпълнителен директор на фонда.
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 - 2013 г.
Правно основание

§ 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и храните

Обнародван

ДВ, бр. 72 от 15.08.2008 г.

Изменения и
допълнения на акта

Изм. и доп., бр. 11 от 9.02.2010 г., в сила от 9.02.2010
г., бр. 37 от 18.05.2010 г., в сила от 18.05.2010 г., бр.
45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., бр. 55 от
20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., бр. 78 от
5.10.2010 г., в сила от 5.10.2010 г., бр. 30 от
12.04.2011 г., бр. 49 от 28.06.2011 г., в сила от
28.06.2011 г., бр. 68 от 2.09.2011 г., в сила от
2.09.2011 г., изм., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от
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11.11.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от
16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 28 от 6.04.2012 г., в сила
от 6.04.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от
17.07.2012 г., бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013
г., бр. 75 от 27.08.2013 г., в сила от 27.08.2013 г., бр.
98 от 12.11.2013 г., в сила от 12.11.2013 г., изм., бр.
105 от 6.12.2013 г., в сила от 6.12.2013 г.
Изм. и доп. – 13 бр.; Изм. – 3 бр.
Министърът на земеделието и храните; Областна
Прилагащи органи: дирекция
на
Държавен
фонд
"Земеделие";
Изпълнителен директор на фонда.
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на
населените места" от Програмата за Развитие на селските райони за периода
2007 - 2013 г.
Правно основание

§ 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и храните

Обнародван

ДВ, бр. 71 от 12.08.2008 г.

Изм. и доп., бр. 11 от 9.02.2010 г., в сила от 9.02.2010
г., бр. 45 от 15.06.2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм.,
бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. и
доп., бр. 78 от 5.10.2010 г., в сила от 5.10.2010 г., бр. 30
от 12.04.2011 г., бр. 49 от 28.06.2011 г., в сила от
28.06.2011 г., бр. 68 от 2.09.2011 г., в сила от 2.09.2011
Изменения и
г., изм., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г.,
допълнения на акта бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г., изм. и
доп., бр. 28 от 6.04.2012 г., в сила от 6.04.2012 г., бр. 54
от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., бр. 2 от
8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., бр. 75 от 27.08.2013
г., в сила от 27.08.2013 г.
Изм. и доп. – 10 бр.; Изм. – 3 бр.
Министърът на земеделието и храните; Областна
Прилагащи органи: дирекция
на
Държавен
фонд
"Земеделие";
Изпълнителен директор на фонда.
Актове по

Наредба № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на
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прилагането,
въвеждащи ЗИ

безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за
местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи,
придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната
територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно
развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г.

Правно основание

§ 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и храните

Обнародван

ДВ, бр. 1 от 5.01.2010 г., в сила от 5.01.2010 г./
Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в
"Държавен вестник" с изключение на чл. 37, ал. 5 до
10, които влизат в сила от 1.III.2010 г.

Изм. и доп., бр. 38 от 21.05.2010 г., бр. 55 от 20.07.2010
г., в сила от 20.07.2010 г., доп., бр. 5 от 14.01.2011 г.,
изм. и доп., бр. 81 от 18.10.2011 г., в сила от 18.10.2011
Изменения и
г., изм., бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 27.12.2011 г.,
допълнения на акта изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013
г., бр. 107 от 13.12.2013 г., в сила от 13.12.2013 г.
Изм. и доп. – 5 бр.; Изм. – 1 бр.; Доп. – 1 бр.
Прилагащи органи: МЗХ
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Наредба № 14 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по подмярка "Придобиване на умения и
постигане на обществена активност на съответните територии за
потенциални местни инициативни групи в селските райони" от Програмата
за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Правно основание

Параграф 35, ал. 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители

Орган издал акта:

Министърът на земеделието и продоволствието

Обнародван

ДВ, бр. 39 от 15.04.2008 г.

Изменения и

Изм. и доп., бр. 48 от 26.06.2009 г., бр. 64 от 19.08.2011
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допълнения на акта г.
Изм. и доп. – 2 бр.
Прилагащи органи:
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

МЗХ. Дирекция "Развитие на селските райони", отдел
"Селски райони и местни инициативи"

Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
Правно основание

Чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията

Орган издал акта:

Министерският съвет - ПМС № 188 от 29.08.2013 г.

Обнародван

ДВ, бр. 77 от 3.09.2013 г., в сила от 3.09.2013 г.

Изменения и
Изм. и доп., бр. 91 от 18.10.2013 г., в сила от 18.10.2013
допълнения на акта г.
Прилагащи органи: МЗХ
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Правно основание
Орган издал акта:
Обнародван
Изменения и
допълнения на акта

Чл. 21, ал. 1 ЗПЗП
Министерският съвет
ПМС № 151 от 16.07.2012 г.
ДВ, бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 20.07.2012 г.
-

Прилагащи органи: ДФ „Земеделие”
Бележки и общи Законът за подпомагане на земеделските производители урежда:
коментари по
1. държавното подпомагане на земеделските производители за
закона
производството на непреработена и/или преработена земеделска продукция
с цел продажба и изпълнението на мерките, включени в Националния план
за развитие на земеделието и селските райони;
2. прилагането на мерки за стимулиране на износа и за регулиране на вноса
и износа на земеделски продукти;
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3. акредитацията, структурата, дейността и контрола върху Разплащателната
агенция;
4. регулирането на производството на захар от захарно цвекло и изоглюкоза;
5. създаването и функционирането
администриране и контрол;

на

Интегрирана

система

за

6. прилагането на схемата за единно плащане на площ в съответствие с
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
Министерството на земеделието и храните изготвя:
1. Национален стратегически план за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г.;
2. Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Съгласно чл. 37, т. 18 от Устройствения правилник на Министерството на
земеделието и храните /Приет с ПМС № 188 от 29.08.2013 г., обн., ДВ, бр. 77
от 3.09.2013 г., в сила от 3.09.2013 г., изм. и доп., бр. 91 от 18.10.2013 г., в
сила от 18.10.2013 г./, Дирекция "Държавни помощи и регулации" на МЗХ
прави предложения за облекчаване на регулаторните режими и намаляване
на административната тежест за бизнеса в областта на земеделието и
рибарството.
Министърът на земеделието и храните е компетентен орган за акредитация
на Разплащателната агенция по смисъла на законодателството на
Европейския съюз. Държавен фонд "Земеделие", който е юридическо лице
на бюджетна издръжка – със седалище в София и териториални структурни
звена, подпомага финансово регистрираните земеделски производители и
изпълнява функциите на Разплащателна агенция от датата на издаване на
акта за акредитация. Фондът осъществява дейността си съгласно
приложимото европейско законодателство, Закона за подпомагане на
земеделските производители /ЗПЗП/, приети от Управителния съвет /УС/ на
фонда, решения, правила, програми и указания, Устройствения правилник
на Държавен фонд „Земеделие”, Правилника за дейността на Държавен фонд
„Земеделие” и съгласно относимото действащо законодателство. Държавен
фонд „Земеделие” /ДФЗ/ администрира и усвоява помощи със средства от
Eвропейския съюз по:
Общата политика по рибарство /ОПР/
Общата селскостопанска политика /ОСП/:
1. Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и
селските райони в РБ /САПАРД/;
2. Европейски фонд за гарантиране на земеделието;
3. Европейски фонд за развитие на селските райони;
4. Директни плащания – финансирани от ЕФГЗ, ЕФРСР и Републиканския
бюджет.
Държавен фонд „Земеделие” /ДФЗ/ администрира и изплаща националното
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подпомагане в областта на земеделието със средства от държавния бюджет
под формата на инвестиционни и краткосрочни схеми.
В последните години в Закона за подпомагане на земеделските
производители са направени няколко промени, които не са пряко свързани с
намаляване на административната тежест. Например с промяната на чл. 23
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) от Закона за подпомагане на
земеделските производители се създава възможност за извършване на
проверки и чрез Националната агенция по приходите, относно истинността
и валидността на приложени към заявленията за подпомагане документи.
Съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Националната
агенция по приходите не може да предоставя данъчна и осигурителна
информация на органи и лица извън обхвата на конкретно изброените, в
които не фигурира ДФ “Земеделие”. С допълнението на чл. 23 се осигурява
достъп на Разплащателната агенция до данъчната и осигурителна
информация от Националната агенция по приходите, която да се ползва за
целите на процедурните проверки на заявленията за подпомагане.
С Указ № 224 в Държавен вестник /101/2013/ е обнародван Законът за
изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
/ЗАДС/, приет от ХLIІ Народно събрание на 7 ноември 2013 г. С § 38 от ЗИД
на ЗАДС са направени допълнения в Закона за подпомагане на земеделските
производители
С Решение на Европейската комисия С(2011) 9152 от 5 декември 2011 г. е
одобрена предложената от Република България схема за държавна помощ
„Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично
селскостопанско производство, чрез използване на система от ваучери за
гориво”. Схемата е в сила до 31 декември 2013 г., но не е приведена в
действие, поради което Министерството на земеделието и храните е
изпратило искане до Европейската комисия за удължаване срока на действие
на схемата до 31 декември 2014 г. Във връзка с привеждането в действие за
2014 г. на схемата за държавна помощ в националното законодателство са
направени и съответните промени в Закона за акцизите и данъчните
складове и в Закона за подпомагане на земеделските производители.
Мярката представлява схема за подпомагане на земеделските
производители, регистрирани по реда на Закона за подпомагане на
земеделските производители, и има за цел създаване на облекчени условия
за използваното от тях гориво при производството на първични
селскостопански продукти чрез прилагане на намалена акцизна ставка за
газьол посредством ваучери за гориво. Схемата за прилагане на държавната
помощ влиза в сила след постановяване на решение от Европейската
комисия за съвместимостта й с правилата в областта на държавните помощи.
В Закона за подпомагане на земеделските производители са направени и
конкретни промени, касаещи облекчаване на режимите, регламентирани в
него. Например:
С Указ № 258 в Държавен вестник е обнародван Законът за изменение на
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Закона за животновъдството, приет от ХLІI Народно събрание на 11
декември 2013 г. В основната си част промените целят намаляване на
регулаторната и административната тежест за бизнеса, чрез отпадане на
изискването бизнес операторите да предоставят публично достъпна
информация за актуалното си състояние, която може да бъде получена по
служебен път. Със Закона за изменение са извършени промени в Закона за
подпомагане на земеделските производители, Закона за съхранение и
търговия със зърно, Закона за контрол върху наркотичните вещества и пре
курсорите и Закона за горите. Предложените изменения са в изпълнение на
мерките в Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, приет с
Решение № 808 на Министерския съвет от 2012 г., и в Плана за намаляване
на административната тежест, приет с Решение No 235 на Министерския
съвет от 2010 г.
В Закона за подпомагане на земеделските производители се отменя
предприсъединителния механизъм за предварително лицензиране на вноса
на земеделски продукти. Отменят се чл. 10б, 10в, 10г и 10д от Закона.
Посочените разпоредби са обвързани с прилагането на лицензионния режим
в периода преди присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС),
който се прилага до 1 януари 2007 г. От 1 януари 2007 г. България като
държава - членка на ЕС, прилага законодателството на Съюза, поради което
е отпаднало действието на посочените разпоредби. Лицензирането на вноса
на земеделски продукти от трети страни е част от Общата селскостопанска
политика и Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС.
При администрирането на системата на лицензиране вноса на земеделските
продукти от трети страни директно се прилагат регламентите на Съюза. В
националното законодателство, в чл. 9, ал. 1 от Закона за прилагане на
Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС е определен
компетентният орган на Република България, който издава лицензиите за
внос на земеделски продукти от трети страни.
С § 35 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
(ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм., бр. 96 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 16 от
2008 г.) е предвидено Министърът на земеделието да издава наредби по
прилагане на Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета относно установяване
на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата
селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане
на земеделски производители, и за изменение на Регламенти (EИО) №
2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EO)
1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) №
2358/71 и (EО) № 2529/2001, и на Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията
за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система
за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени
в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи
правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата
селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане
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на земеделски производители.
Министърът на земеделието издава и наредби по прилагането на Програмата
за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
В Наредбите, издадени на основание § 35, ал. 3 от ЗИД на Закона за
подпомагане на земеделските производители, са предвидени значителен
брой документи, които заявителите по отделните мерки следва да
представят пред Разплащателната агенция за получаване на помощ, а
сроковете за произнасяне от компетентния орган варират в рамките на 2-3 до
5 месеца.
Следва да се обмислят варианти за намаляване на административната тежест
по тези процедури чрез отпадане на някои от изискуемите документи и/ или
при съобразяване на възможностите за укрепване на административния
капацитет на Разплащателната агенция - да се помисли за облекчаване на
съществуващите ЗИ чрез намаляване на сроковете за произнасяне на
компетентния орган.
Съгласно Годишния oтчет за дейността на Държавен фонд „Земеделие” и
Разплащателната агенция за 2012 година през 2012 г. по ПРСР са приети 8
971 бр. заявления за подпомагане. Размерът на заявените субсидии е 1 620
290 310,59 лв., а общо заявените разходи са 2 060 860 993,82 лв. През 2012 г.
по ПРСР са подписани 6 964 договора със стойност на субсидиите в размер
на 1112 661 306,85 лв. От стартиране на програмата до края на 2012 г. е
договорен 74,66% от общия бюджет по ПРСР и 74,32% от средствата от ЕС,
съответно в размер на 4 716 979 764,36 лв. и 3 784013 940,14 лв. Предприети
са действия за значително увеличаване на процента на усвояемост на
средствата по програмата - децентрализация на процеса на оценка и контрол
по някои от мерките по ПРСР, опростяване на процедурите по изплащане на
финансовата помощ и намаляване на изискуемите документи, опростяване и
оптимизиране на процедурите за обработване на заявленията за подпомагане
и заявките за плащане, подобряване на комуникацията с бенефициентите и
преструктуриране на оторизиращата дирекция по ПРСР.
Препоръки от
общ характер

Трябва да се отбележи, че от миналата година (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г.,
в сила от 16.08.2013 г.) от Списъците на документи за кандидатстване по
различните мерки са отпаднали представянето на копие от документ за
самоличност на физическото лице или представляващия юридическото
лице/едноличния търговец, както и копието от регистрация по Закона за
данък върху добавената стойност, в случай че кандидатът е регистриран
по ЗДДС.
Все още обаче се изискват:
Счетоводен баланс за последния отчетен период (за юридическите
лица се изисква във всички случаи);
Отчет за нетните приходи от продажби за последния отчетен период
заедно със справка за нетните приходи от продажби по видове
икономически дейности (за юридическите лица се изисква във всички
случаи);
Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния
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баланс за последния отчетен период (за юридическите лица се изисква във
всички случаи).
Следва да се има предвид, че тези документ могат да бъдат набавени по
служебен път чрез справка в Търговския регистър.
Според Закона за счетоводството (чл. 23 ал. 1 т. 1), предприятията
съставят Годишен финансов отчет (ГФО) към 31-ви декември за
изминалия отчетен период, който в България е данъчната година, считано
от 1 Януари до 31 Декември. Органите на управление на предприятието
отговарят за съставянето, своевременното изготвяне, съдържанието и
публикуването на Годишния финансов отчет в Търговския регистър към
Агенция по вписванията. Задължени лица да публикуват в Търговския
регистър годишния си финансов отчет и годишен доклад за дейността по
силата на Закона за счетоводството (чл. 40 ал. 1 т. 1), са:
1. Едноличните търговци, в срок до 31 май на следващата година.
2. Дружества с ограничена отговорност /ООД, ЕООД/, в срок до 30 юни
на следващата година.
3. Всички други търговци по смисъла на Търговския закон, в срок до 31
юли на следващата година.
Годишният финансов отчет се обявява в Търговския регистър, за което се
заплаща и такса в размер на 50 лв. / 25 лв., ако е подаден по електронен
път. Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и
безплатен достъп до него и до електронния образ на документите, въз
основа на които са извършени вписванията, заличаванията и
обявяванията, както и до електронния образ на фирмените дела на
пререгистрираните търговци.
Съгласно разпоредбата на чл. 26 от Закона за счетоводството, съставните
части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за
приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения
капитал и приложение. Съставните части на консолидирания финансов
отчет са: консолидиран счетоводен баланс, консолидиран отчет за
приходите и разходите, консолидиран отчет за паричните потоци,
консолидиран отчет за собствения капитал и приложение.
По някои от мерките се изискват: Удостоверение за актуално правно
състояние, издадено не по-рано от месеца предхождащ датата на подаване
на заявлението за подпомагане или Копие от регистрация по БУЛСТАТ.
Удостоверението за актуално състояние от Търговския регистър, е
документ, който се издава от Агенцията по вписванията и който съдържа
актуална информация за вписани по партидата на търговеца обстоятелства
към определена дата. На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския
регистър, ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на
местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е
възложено упражняването на публична функция, организации,
предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да
изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и
представянето на актове, обявени в търговския регистър. За неспазването
на тази разпоредба е предвидена административно-наказателна
отговорност. Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от Закона за
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търговския регистър, за нарушение на чл. 23, ал. 4 виновните длъжностни
лица се наказват с глоба от 100 до 500 лева. В случай, че за
пререгистриран търговец не е посочен ЕИК, той може да се открие в
търговския регистър, като се използва другия критерий за търсене наименованието на търговеца. Посочената разпоредба кореспондира
изцяло с целите на реформата в регистърното производство след
01.01.2008 година. Справките по електронното дело на търговците са
безплатни и всеки може да провери интересуващите го обстоятелства за
пререгистриран търговец или за търговец, регистриран след 01.01.2008
година. Изпълнението на разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Закона за
търговския регистър, би довело до значително намаляване на обема на
служебната кореспонденция и до ускоряване на процедурите, изискващи
данни за търговските субекти. Електронното дело на търговеца е
публично и бързо, и лесно може да се провери актуалното му състояние.
В съответствие с изискванията на Европейския съюз за намаляване на
административната тежест - за опростяване на процедурите и намаляване
на задълженията за информиране за бизнеса, както и с оглед приетата
Програма за по-добро регулиране 2008-2010 г. и в съответствие с чл. 23,
ал. 4 от Закона за търговския регистър и чл. 2 от Закона за електронното
управление, /съгласно които за удостоверяване на търговската си
регистрация и актуалното си състояние лицата следва да посочват само
своя единен индентификацинен код (ЕИК)/, от тези мерки като изисквания
за представяне на определени документи от лицата - заявители за
подпомагане, могат да отпаднат представянето на: актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър; и копие от регистрация
по БУЛСТАТ.
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