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ФЕРМЕРСКИ КАЛЕНДАР 2022 
НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

СРОК ДЕЙНОСТ 

ЯНУАРИ 

до 31 януари Земеделските стопани подават декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ от физически лица – регистрирани като 

земеделски стопани, които до 31 декември на предходната година са се облагали с данък върху годишната данъчна 

основа по чл. 28, като този ред на облагане е прилаган за поне пет последователни данъчни години, и които от 01.01. 

на текущата година желаят да преминат към облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и да формират 

облагаем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. 

от януари до 31 

март/30 април за 

2019 г./ 

Земеделските стопани, отглеждащи тютюн, се вписват в специален регистър на тютюнопроизводителите в срок до 31 

март, като срокът може да бъде удължен до два месеца със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. 

Заявленията се подават в ОС“З“ по местонахождението на площите. 

ФЕВРУАРИ 

февруари Земеделските стопани регистрират правното основание за ползване на земеделските земи, които ще се заявяват за 

подпомагане. Целта е максимално предаване на данни към ДФ “Земеделие“ за подготовка на кампанията за 

Директни плащания. Ползвателите на земеделски земи са длъжни да регистрират правно основание в ОС“З“ по 

местонахождение на имотите, като представят копие от документите за ползването им. Регистрирането на правни 

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

промени в него. 
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МАРТ 

oт 1 март до 15 май 

/23 май за 2019г./ 

Земеделските стопани, регистрирани по реда на Наредба 3, кандидатстват в ОСЗ чрез подаване на заявление за 

подпомагане по схеми за директни плащания за съответната календарна година, с регистрираното правно 

основание. Регистрацията на заявленията се извършва в Интегрираната система за администриране и контрол 

/ИСАК/. Всеки кандидат регистрира (очертава) земеделските площи (блокове на земеделско стопанство и 

земеделски парцели) в общинските служби по земеделие по местонахождението на имотите или в общинската 

служба по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на регистрация на юридическите лица и едноличните 

търговци. Очертаването на земеделските имоти за ИСАК е графично представяне на местоположението на всеки 

масив в дадено землище, като едновременно с това дава информация за ЗС и културата, която се отглежда през 

текущата година 

до 31 март Земеделските стопани подават годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък 

за предходната година – за Юридическите лица 

до 31 март Земеделските стопани подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ по електронен път (с ПИК или с 

електронен подпис) за доходи, придобити през предходната година от лицата, които имат право и желаят да 

ползват отстъпка от 5 на сто върху дължимия по декларацията данък, но не повече от 1 000 лв. 

АПРИЛ 

до 30 април Подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през 

предходната година и внасяне на дължимия по декларацията данък. 

до 30 април Подават декларация образец №6 за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година от 

физически лица – ЗС, в качеството си на самоосигуряващи се лица. 
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МАЙ 

до 15 май Земеделските стопани регистрират обработваемите площи в ИСАК, попълват и предават в ОСЗ заявление за 

подпомагане. Когато 15 май е неприсъствен ден, срокът за подаване на заявления за подпомагане изтича в първия 

следващ работен ден. 

до 31 май В срок до 31 май, кандидатите за подпомагане могат да правят промени в заявленията и в приложените 

документи, включително да добавят допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по 

заявените схеми и/или мерки. Когато 31 май е неприсъствен ден, срокът за промени в заявленията изтича в първия 

следващ работен ден. 

до 31 май ОСЗ извършват проверки за състоянието и ползването на земите от държавния поземлен фонд по реда на чл.47, 

ал. 8 от ППЗСПЗЗ, изготвят протоколи по образец и обобщени справки за състоянието и ползването на имотите от 

държавния поземлен фонд; 

 

ОД“З“ участва в междуведомствена комисия, контролираща техническото състояние на язовирните стени и 

съоръженията към тях, като констатациите са обективирани в протокол. 

ЮНИ 

до 09 юни Когато кандидатът за подпомагане промени подаденото заявление и/или приложените към него документи след 

изтичане на срока до 31 май / за 2019 г. – 10 юни/, РА намалява полагащите му се плащания за извършените 

промени с 1 % за всеки работен ден закъснение. 

юни Изпълнява дейности по изготвяне на заповеди по реда на чл. 34 ал.8 от ЗСПЗЗ за установено неправомерно 

ползване на земите от ДПФ без сключени договори за наем. 
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ЮЛИ 

до 1 юли Организира дейността на комисия за разпределение на свободните имоти с начин на трайно ползване ПМЛ от 

ДПФ, изготвя договори за разпределението им по реда на чл.37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ; 

юли Провежда тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ДПФ, по реда на чл. 24а и 

чл. 47ж от ППЗСПЗЗ за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури, за създаване 

на трайни насаждения и отглеждане на съществуващи такива. 

до 31 юли В ОСЗ се извършва прием и регистрация на подадените от собствениците декларации по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ и 

заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ от ползватели на земеделски земи, ведно със сключените договори за наем и 

аренда на земеделски земи както следва: 

 

Всеки собственик на земеделска земя, декларира в общинската служба по земеделие по местонахождението на 

имотите формата на стопанисване и начина на трайно ползване на имотите. В случай, че собствениците не желаят 

имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в 

декларацията. Декларацията се подава лично или чрез пълномощник и важи за предстоящата стопанска година; 

 

Ползвателите на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на 

имотите заявление за участие в споразумение за ползване по чл. 37в ЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, 

ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или 

документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване по споразумение. Всеки 

ползвател посочва в заявлението начина, по който желае да ползва всеки от наетите или арендувани имоти през 

съответната стопанска година, а именно – в реални граници или комасирано. 

Въз основа на подадените заявления и декларации, се формира правно основание за ползване на земеделските 
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земи по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в Общинските служби по земеделие 

по местонахождение на имотите, в специализиран софтуерен продукт, поддържан от Министерството на 

земеделието, храните и горите 

юли Провежда представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик; 

до 31 юли Земеделските стопани подават заявление за участие в споразумение за ползване по чл.37в - посочват имотите, 

ползвани на правно основание съгласно регистрираните в ОСЗ договори или документи за собственост. 

Заявлението се представя и на магнитен носител. 

АВГУСТ 

до 15 август Собствениците и ползвателите на земеделски земи подават декларация/ заявление, съгласно чл. 72, ал. 1 от 

ППЗСПЗЗ (при промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване). Новите 

обстоятелства се вземат предвид при определяне на масивите за ползване за предстоящата стопанска година, 

когато декларациите или заявленията са представени в посочения срок. 

до 30 август Сключване на споразумение за ползване на масиви за предстоящата стопанска година. Целта на споразумението е 

собствениците и ползвателите на земеделски земи в съответното землище да комасират (уедрят) обработваните от 

тях площи, като преразпределят собствените и ползвани на правно основание имоти, към които прибавят т.нар. 

„имоти – бели петна”, намиращи се в разпределените между участниците в споразумението масиви. 
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СЕПТЕМВРИ 

септември Земеделските стопани, регистрирани по наредба 3/1999г за стопанските 2017/2018 г. и 2018/2019 г., които нямат 

изискуеми публични задължения, не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност, не са в 

производство по ликвидация и имат валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и 

схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата 

за държавна помощ, кандидатстват по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността 

на акциза върху газьол, използван в първичното селскостопанско производство“. Заявленията се подават в ОС“З“ 

по постоянен адрес на ФЛ или ЕТ или по адрес на управление на ЮЛ в срок, определен със заповед на министъра 

на земеделието, храните и горите/ за 2019 г. от 09.09.2019 г. до 27.09.2019г./. Към заявлението се прилагат копия 

от и опис на фактурите за закупен газьол. 

 

Провежда представително окачествяване на добитата реколта от слънчоглед и царевица; 

 

ОД“З“ участва в междуведомствена комисия, контролираща техническото състояние на язовирните стени и 

съоръженията към тях, като констатациите се обективират в протокол. 

от 1 септември до 10 

октомври 

ОД “Земеделие“ извършват специализирани проверки на терен с цел актуализиране на допустимия слой по 

списък, съдържащ физическите блокове, предоставен от МЗХГ. Проверките установят дали площите във ФБл, 

отговарят на условията за подпомагане. Областните дирекции „Земеделие” организират извършването на 

проверките, изготвят графици и информират кметовете на населените места и земеделските стопани. Теренните 

проверки могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани. Графикът за извършване на теренни 

проверки е индикативен, намира се на електронните страници на ОД“З“ и подлежи на промяна в зависимост от 

метеорологичната обстановка. 
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ОКТОМВРИ 

от 1 октомври до 

края на срока от 

Наредба № 5 от 2009 

г. /за 2019г. -17 юни/ 

Регистрираните ЗС или упълномощени от тях лица, ежегодно представят попълнени и заверени анкетни карти с 

актуална информация за дейността им в Областните дирекции „Земеделие“, където се извършват дейности по 

регистрация на земеделските стопани НАРЕДБА №3 /1999г, които включват: 

Обработка на предварително попълнени и заверени анкетни карти на земеделските стопани, с актуална 

информация за дейността им, съгласно Наредба № 3/1999г. за създаване и поддържане на регистър на стопани; 

 

Издаване и презаверяване на регистрационни карти на земеделски стопани; 

 

Изготвяне на списък на регистрираните и заличените земеделски стопани, който предоставя ежемесечно се 

представя на териториалното поделение на Агенцията по заетостта. 

 

Издаване документи на земеделски стопани относно регистрацията им, необходими пред ТД на НАП, ТП на НОИ, 

Агенция по вписвания-Регистър БУЛСТАТ, Районен съд и др. 

1 октомври Директорът на ОД „Земеделие“ издава заповед въз основа на която одобрява: 

Сключеното споразумение, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ,/ бели петна/, разпределени в 

границите на масивите съобразно споразумението; 

 

Масивите за ползване, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ /бели петна/, разпределени в границите 

на масивите; 

 

служебно разпределените масиви за ползване в случаите по чл. 72в, ал. 3. 
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10 октомври Заповедта за одобреното споразумение по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ се обявява в кметството, в сградата на ОСЗ и се 

публикува на интернет страницата на Общината и на ОД „Земеделие“, заедно с окончателните регистър и карта на 

ползването. 

Октомври 

 

 

от 1 октомври (до 9 

юни) 

Провежда тръжна сесия за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 47ж от 

ППЗСПЗЗ с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади. 

 

 

В Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите, в специализиран софтуерен продукт, 

поддържан от Министерството на земеделието, храните и горите се регистрира правното основание за ползване 

на земеделските земи за съответната стопанска година. 

НОЕМВРИ 

до 30 ноември ОСЗ извършват проверки за състоянието и ползването на земите от държавния поземлен фонд по реда на чл.47, 

ал. 8 от ППЗСПЗЗ, изготвят протоколи по образец и обобщени справки за състоянието и ползването на имотите от 

държавния поземлен фонд. 

 Дейности по регистрация на земеделските стопани по НАРЕДБА №3 /1999г. 
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ДЕКЕМВРИ 

до 31 декември Подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху 

годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ от началото на следващата година от физически лица – 

регистрирани като земеделски стопани. 

 

Подаване на декларация за избор по чл. 29а, ал. 6, т. 2 от ЗДДФЛ от физически лица – регистрирани като 

земеделски стопани, които са се облагали с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ поне пет 

последователни години и от началото на следващата година желаят да преминат към облагане по реда на чл. 29 от 

ЗДДФЛ. 

декември 
Изпълнява дейности по изготвяне на заповеди по реда на чл. 34 ал.8 от ЗСПЗЗ за установено неправомерно 

ползване на земите от ДПФ без сключени договори за наем. 

Изпълнява дейности по регистрация на земеделските стопани по НАРЕДБА №3 /1999г. 

 


