
 

 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Ми н и с т ъ р  н а  з е ме де ли е т о ,  х р а н и те  и  гори т е  

 

 

З А П О В Е Д 

 

№РД 09-229 

 

София, 01.03.2019 година 

 
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 33а, ал. 2 от 

Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и чл. 16г, ал. 4 от 

Наредба №105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, 

достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (обн. ДВ, 

бр. 82 от 2006 г.), 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
I. Одобрявам окончателен специализиран слой „Площи, допустими за 

подпомагане” за Кампания 2018 като част от Система за идентификация на 

земеделските парцели, който е актуализиран за 2018 г. чрез дешифрация на нова 

цифрова ортофотокарта на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2018 г.; 

отразяване на резултатите от теренни проверки извършени през годината от страна 

на Технически инспекторат на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция 

(ДФЗ-РА) и областните и общински структури на Министерство на земеделието, 

храните и горите (МЗХГ), както и чрез проверка на получени възражения срещу 

обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане”, 

одобрен със заповед № РД 46-504 от 12.12.2018 г. на министъра на земеделието, 

храните и горите. 

II. Окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” 

за Кампания 2018 се предоставя на Разплащателната агенция за извършване на 

задължителните кръстосани проверки, съгласно чл. 37, ал. 2 и чл. 43 от ЗПЗП, на 

подадените през Кампания 2018 заявления за подпомагане, извършване на финална 

оторизация и плащания на площ за 2018 година, както и прием на заявления за 

подпомагане през 2019 година. 

III. Въз основа на извършената финална оторизация Разплащателната 

агенция да извърши корекции в извършените плащания по схеми и мерки за 

подпомагане на площ и да изплати допълнителни субсидии на земеделските стопани, 

на които първоначално е изплатена по-малка сума, а за земеделски стопани, при 



  

които се установи, че е изплатена по-голяма сума, Разплащателната агенция издава 

Акт за установяване на публично държавно вземане, съгласно приложимото 

национално и европейско законодателство. 

IV. Окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 

2018 да бъде публикуван на интернет страниците на МЗХГ, секция „Идентификация 

на земеделски парцели” и на ДФЗ-РА. 

V. Заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“. 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс пред съответния административен съд в 14 - дневен срок от 

съобщаването/обнародването й. 

Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 

 

МИНИСТЪР: /П/ 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

 

 


