
В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че процедурите 

съгласно, които можете да очетаете т.н. „бяло петно“ са регламентирани в  Закона за 

подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и в Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ),  както и Правилника за приложение на ЗСПЗЗ: 

 
Извадка от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) 
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134406656 

Чл. 41. (1) За подпомагане за схемите по чл. 38а, ал. 1 (схемите за директни плащания)може 

да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани съгласно чл. 7, чрез подаване на 

заявление за подпомагане по чл. 32, ал. 1 за съответната календарна година. 

(2) Заявлението за подпомагане се подава в сроковете и по реда, определени с наредбата по чл. 

32, ал. 5. 

(3) Земеделските земи, включени в заявлението за подпомагане, трябва към 31 май на 

съответната календарна година да са на разположение на земеделските стопани съгласно чл. 

36, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, което се удостоверява с правно основание за 

ползване, регистрирано по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

(4) Правното основание за ползване на земеделските земи се регистрира в общинските служби 

по земеделие по местонахождение на имотите, в специализиран софтуерен продукт, 

поддържан от Министерството на земеделието, храните и горите. Регистрирането се 

извършва до изтичане на сроковете за подаване на заявлението за подпомагане и извършване 

на промени в него, определени в наредбата по чл. 32, ал. 5. 

(5) Министерството на земеделието, храните и горите степенува, обобщава и предава на 

Разплащателната агенция еднократно или на етапи данни за регистрираните правни основания 

за ползване на земеделски земи. Не се смятат за правно основание за подпомагане договори за 

наем или аренда за: 

1. имоти, за които ползвателят има задължения по чл. 34, ал. 6, чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 

37в, ал. 3, т. 2 и по чл. 37ж, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи; 

2. имоти от държавния и общинския поземлен фонд на ползватели, които имат задължения по 

договори за наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд; 

3. частите от имоти, останали извън масивите за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. 

(6) При подаване на заявление за подпомагане чрез Интегрираната система за администриране 

и контрол Разплащателната агенция извършва проверка на данните от заявлението, които се 

съпоставят с данните по ал. 5. Когато земеделският стопанин е включил в заявлението си 

земеделски земи извън площите с правно основание или в размер, надвишаващ регистрираното 

правно основание за ползване, системата генерира предупреждение за грешка. 

Предупреждението за грешка се предоставя за подпис на земеделския стопанин. 

(7) След изтичането на сроковете за подаване на заявлението за подпомагане и извършване на 

промени в него, определени в наредбата по чл. 32, ал. 5, Разплащателната агенция извършва 

административна проверка на всички подадени заявления за подпомагане, за които системата 

е генерирала предупреждение за грешка. При проверката се съпоставят данните от 

заявленията за подпомагане с данните по ал. 5 за спазване на изискванията по ал. 3 и 4. 

(8) Когато при проверката по ал. 7 се установят заявени без правно основание за ползване 

земеделски земи, Разплащателната агенция извършва географско определяне на площта и 

местоположението им. В този случай Министерството на земеделието, храните и горите 

предоставя допълнителна информация на Разплащателната агенция. 

(9) Когато при извършване на проверката по ал. 7 и 8 не бъде установено регистрирано правно 

основание съгласно ал. 4, Разплащателната агенция прилага разпоредбата на чл. 43, ал. 3. 

 

Единстената законна процерура, съгласно което може да очетаете чужд имот, за 

който нямате правно основание за ползване (собствен или нямате договор за арена 
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или наем)(т.н. „бяло петно“) е регламентирана в чл. 37 в от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ),  и чл. 69-77б  от Правилника за 

приложение на ЗСПЗЗ. 

 

Накратко: това е процудурата по сключване на споразумения за ползване на масиви, в 

която участват собственици и/или ползватели на земеделски земи в дадено землище. Ако 

в даден масив от земеделски земи има земеделски земи ,за които няма подадени 

декларации за начина на трайно ползване за следващата стопанска година(не се работят, 

собственика не желае да се ползва от друг и т.н.), могат да бъдат разпределени за 

ползване между участниците в споразумението. Както ще видтие по-долу от извадката 

на закона, ползването на такъв имот става лигитимно и със законно правно основание 

след заповедтта на директора на Областна дирекция „Земеделие“ и  съответно се заплаща 

средна рентна вноска.  

 

Извадка от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ЗСПЗЗ) 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2132550145: 

Глава пета "а". 

ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ  

Чл. 37б. (1) Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение 

на имота декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на 

трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички 

съсобственици. Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската 

служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. 

При представяне на два и повече невписани в службата по вписвания договори за един и същ 

имот регистрация се извършва на договора, посочен в подадената от собственика декларация. 

Ако собственикът не е подал декларация, общинската служба по земеделие уведомява 

страните по договорите. За невписаните договори, в които е предвидено продължаване на 

уговорения срок, се представя и изрично писмено споразумение между страните за 

продължаване срока на договора. Общинската служба по земеделие води регистър на 

собствениците и ползвателите на земеделски земи и предоставя информация за тях на 

ползвателите, участващи в споразумението по чл. 37в с цел насърчаване на уедрено ползване и 

създаване на масиви.  

(2) Декларацията по ал. 1 се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник и важи за 

следващата стопанска година.  

(3) В срока по ал. 2 ползвателите могат да подадат в общинската служба по земеделие 

заявление за участие в споразумение по чл. 37в с приложен към заявлението опис на имоти за 

участие в масиви за ползване, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие 

договори и/или документи за собственост. Към заявлението ползвателите прилагат 

декларация, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили 

задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 за предходните 

стопански години, както и задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд.  

(4) В срок до 10 август общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл. 37в, 

ал. 1 на хартиен и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл. 37в, 

ал. 3 с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане.  

(5) В общинската служба по земеделие се регистрират договори за наем на земеделска земя, 

сключени при спазване на изискванията на чл. 4а и 4б, както и договори за аренда, сключени при 

спазване изискванията на този закон и на Закона за арендата в земеделието.  

(6) Когато за един и същ имот са представени за регистриране повече от един договор за наем 

или за аренда на земеделска земя, в общинската служба по земеделие се регистрира:  
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1. договорът, вписан в службата по вписвания с най-ранна дата;  

2. вписаният договор - при представяне за регистриране на вписан и невписан договор.  

(7) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава правила за регистрация на 

договорите за наем и за аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие. 

Чл. 37в. (1) Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между 

собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия 

за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на 

областната дирекция "Земеделие" в срок до 5 август на съответната година. В състава на 

комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или 

оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и 

представител на областната дирекция "Земеделие". При изготвянето на проекта на 

разпределение в работата на комисията участват и собствениците и/или ползвателите на 

земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в 

процедурата за създаване на масиви за ползване по чл. 37б, ал. 3.  

(2) Споразумението се сключва по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и 

горите, и съдържа данни за комисията, участниците, разпределените им имоти или части от 

имоти, включително по ал. 3, и дължимото за тях рентно плащане. Неразделна част от 

споразумението е картата за разпределение на масивите за ползване. Споразумението и 

картата се подписват от участниците и се предоставят на председателя на комисията по ал. 

1. В споразумението участват ползватели, които са изплатили задълженията си по ал. 7 и по 

чл. 34 за земите по ал. 3, т. 2 за предходните стопански години, както и задълженията си към 

държавния и общинския поземлен фонд. Споразумението се сключва и актуализира всяка година 

до 30 август за следващата стопанска година по смисъла на § 2, т. 3 от допълнителните 

разпоредби на Закона за арендата в земеделието. В него не могат да се включват имоти, 

декларирани за обработване в реалните им граници, както и имоти с начин на трайно ползване 

пасища, мери и ливади. Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две 

трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище.  

(3) Когато между ползвателите не се постигне споразумение при условията на ал. 1, както и 

за земите, които споразумението не обхваща, комисията съставя проект за разпределение на 

ползването на земите по масиви до 15 септември на съответната година по следния ред:  

1. правото за ползване на отделния масив се предоставя на ползвателя с най-голям дял 

собствена и/или арендована/наета земеделска земя в масива;  

2. площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени 

декларации от собствениците им по чл. 37б, се разпределя между ползвателите 

пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или 

арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.  

(4) Комисията изготвя доклад до директора на областната дирекция "Земеделие", който 

съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за земите 

по ал. 3, т. 2, за техните собственици и дължимото рентно плащане, въз основа на който 

директорът на областна дирекция "Земеделие" издава заповед за разпределение на масивите в 

землището в срок до 1 октомври на съответната година. В масивите за ползване могат да се 

включват и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за 

земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на 

възстановената собственост напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви 

за ползване на съответния ползвател.  

(5) Заповедта по ал. 4 се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по 

земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна 

дирекция "Земеделие" в срок до 10 октомври. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс.  

(6) Обжалването на заповедта по ал. 4 не спира изпълнението и.  



(7) Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по ал. 4 са определени земите по 

ал. 3, т. 2, внася по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция 

"Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до 

три месеца от публикуване на заповедта по ал. 4. Сумите са депозитни и се изплащат от 

областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта на 

директора на областната дирекция "Земеделие" по ал. 4 в 10-годишен срок. За 

ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно 

заповедта по ал. 4, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за 

заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 

7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на 

съответната областна дирекция "Земеделие".  

(8) Въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане на ползвателите от 

общинската служба по земеделие въз основа на заповед на директора на областната дирекция 

"Земеделие" след прибирането на реколтата и заплащане на сумите по ал. 7.  

(9) Масивите се отразяват върху извадка от картата на землището и се обявяват публично в 

кметството и общинската служба по земеделие.  

(10) Земи от държавния и общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в 

самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди 

издаването на заповедта по ал. 4 могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните 

масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или на 

оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. Договорът се сключва за 

едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена 

на която са сключени договорите за землището за земите от държавния поземлен фонд за 

годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.  

(11) За земи от държавния и общинския поземлен фонд, които се ползват без правно основание, 

се прилага чл. 24, ал. 7 съответно чл. 34, ал. 6.  

(12) Когато в срока по ал. 1 и 4 директорът на областната дирекция "Земеделие" не издаде 

заповедта, всяко заинтересовано лице може да поиска издаването и от министъра на 

земеделието, храните и горите или определено от него длъжностно лице от състава на 

министерството.  

(13) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице издава 

заповедите по ал. 1 или ал. 4 в едномесечен срок от поискването им по реда на ал. 12.  

(14) Споразумението за създаване на масиви за ползване или разпределението на масивите за 

ползване се смята за правно основание по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските 

производители, а в частта за земите по ал. 3 се смята за правно основание, при условие че е 

извършено плащане за тях.  

……………………………………… 

Чл. 37г. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Условията и редът за определянето на масивите за 

ползване на земеделските земи и за сключване, изменение и прекратяване на споразумението се 

определят в правилника за прилагането на закона.“ 

 

Във връзка с горното Ви препоръчваме да се обърнете към към съответната 

Областна дирекция „Земеделие“(ОДЗ) или съответната Общинска служба по 

земеделие(ОСЗ), в териториалния обхват на която попадат Вашите парцели. Те са 

отговорните институции съгласно процедурите по регистрация на правни основания за 

ползване на земеделски земи и прилагане на процедурите по ЗСПЗЗ . 

По отношение втората част на въпроса Ви, относно издирването на 

собственика на земеделската земя отново ви препоръчваме да се обърнете към ОДЗ и 



ОСЗ , които са отговорните институции, които поддържат регистрите на собствениците 

и ползвателите на земеделски земи. Но Ви информираме, че съгласно Закона за защита 

на личните данни( ЗЗЛД), няма законово основание да Ви бъде предоставена подобна  

лична информация. 

 

Тъй като нямаме достатъчно информация за Вашето стопанство, Ви съветваме да 

посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ или да се свържете с наш експерт по 

телефона. След като експертите ни се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, 

ще Ви дадат подробна информация. 

 

Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на 

растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите 

свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  

и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви 

окажат съдействие при кандидатстване по мерки от ПРСР. 

 

НССЗ има офис във всеки областен град на страната. 

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от 

понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч. 

 

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните 

офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика 

„Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - 

http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49  

 

 

Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория » 

Национална служба за съвети в земеделието 

e-mail: gdsz@naas.government.bg 

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91 

 

http://www.naas.government.bg/
http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49
mailto:gdsz@naas.government.bg

