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ПП  РР  ОО  ГГ  РР  АА  ММ  АА  

за развитие на земеделието  

в Община Враца 2008-2012г. 

 

Анализ на състоянието в земеделието 

 

Селското стопанство е важен сектор на българската икономика, което го определя 
като основен приоритет за държавното и местно управление в Република 
България,като аграрна страна с традиции. Благоприятните почвено-климатични, 

географски и   агроекологични условия, в съчетание с натрупания опит са отлична 
предпоставка за устойчиво развитие на ефективно и конкурентноспособно земеделие в 
страната и в частност Община Враца. Приемането ни за редовен член на  ЕС през 2007 

г. коренно промени условията за цялостното ни икономическо развитие – умело 

съчетаване на националната ни политика с Европейската.  Създават се реални условия 
за финансова подкрепа, като пазарна подкрепа, директни плащания и допълнителни 

средства за развитие на селските райони.     Бъдещите насоки на областта и на селското 

стопанство чертаят приоритети като: храни, безопасност на храните, екологични 

стандарти и осигуреност на качество по цялата производствена верига.  
През последните 10 години се очертава трайна тенденция за намаляване 

производствената дейност на аграрния сектор Количеството на общата продукция от 
единица площ и производството на повечето животински продукти намалява в 
сравнение с 80-те и 90-те години. 

Съществува силен дисбаланс между едрите и дребните/средните 

производители и преработватели. Дребните и средните земеделски производители имат 

много по-малък достъп до финансиране, пазари, невъзможност за закупуване на нова 

техника, което прави тяхното производство неконкурентноспособно в сравнение с 

големите. Голяма част от тези дребни и средни производители и преработватели 

излизат или в сивата икономика, за да съществуват, или фалират, което от своя страна 

води до обезлюдяване на селските райони.Политиката на държавата и общините трябва да 

стимулира именно тези производители, като им отдава земеделските си имоти и ги 

стимулира за добиване на селскостопанска продукция, която да е конкурентноспособна и 

съдейства за нейната реализация.. 
Ето защо е необходимо да поддържаме земята в добро земеделско и екологично 

състояние, ограничаване на ерозионните процеси и деградацията на почвите, 
оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, производство на 
биоенергия, запазване на генетичните ресурси и хуманно отношение към 

животните, повишаване ефективността на земеделските екосистеми, опазване на 
природните ресурси и т.н. Част от този земеделски и горски ресурс е собственост на 
Община Враца. 

Селското стопанство е сред водещите отрасли на българската икономика. 

Едновременно с това то е и основен източник на препитание за около 25 % от 

рентабилното население, а в същото време осигурява едва 2 % от общите приходи. 

Макроикономическата стабилизация създава благоприятни предпоставки за 

завършване на прехода към пазарни отношения и преструктуриране на някои 

подотрасли в селското стопанство. 

По структура на земеделските земи и форма на собственост в общината се 

наблюдават като културни видове – ниви, ливади, пасища и трайни насаждения, а по 

форма на собственост – ДПФ (Държавен поземлен фонд) и частни земеделски земи. 

До настоящия момент общата земеделска земя в община Враца е в размер на 

485 323дка., което представлява 71.05 % от територията на общината- Приложение1. 



След демократичните промени големите аграрно-промишлени комплекси се 

разпадат и земеделските земи се възстановяват на старите собственици. 

В общината земеделската земя е възстановена и окончателно са приети 

плановете за земеразделяне на всичките 22 землища. Във всички тях са „Изготвени 

карти на възстановената собственост” и „Трасиране и въвод във владение”. Завършено 

е обединяването на цифровите модели на възстановената собственост  върху 

земеделските земи и горите и земите от горския фонд. В Агенцията по кадастъра се 

намират кадастралните карти на всичките землища, както и обединените цифрови 

модели (в актуални ZEM-файлове). 

Общинска собственост са 37 871,553 дка земеделски земи, от тях 6525,230 дка 

са ниви, а останалите са ливади 1856,224 дка, пасища и мери 21949,800 дка  и други 

(храсти, ерозирали земи 7540,299 дка). 

Размерът на обработваемата земя в последните години остава почти 

непроменен, изменят се незначително само  формите на стопанисване и обработване. 

От изнесените данни е видно, че делът на пустеещите земи е много голям. 

Основните причини за това е силната разпокъсаност на обработваемите площи при 

възстановяване на собствеността и ограничения достъп до кредити те са и 

непреодолимото препятствие пред българските инвеститори. 

 

Растениевъдство 

Природно-климатичните дадености на община Враца определят и основните 

направления в растениевъдството. Застъпени са главно засаждането и отглеждане на 

зърнено-хлебните и зърнено-фуражните култури (пшеница, царевица и слънчоглед). Те 

заемат около 90 % от засажданите полски култури. Поради планинския и 

полупланинския си характер община Враца разполага с малко обработваема земя и това 

обуславя и недостатъчния брутен продукт в общия продукт  на общината. По 

отношение, обаче, на средния добив от декар, той се движи по средата в сравнение с 

добивите в другите общини от областта. 

Отглеждането на плодове, зеленчуци, картофи и др. не са приоритет на 

кооперациите, а на малки частни стопанства и дейността  им не се ръководи от 

пазарната ефективност. Целта на тяхното производство е задоволяване на собствените 

им нужди. Липсата на изградени тържища  и пазари, обаче, затруднява тяхната 

реализация и мотивация за разширяване на производството. 

Природо-климатичните условия на общината благоприятстват за отглеждането 

на трайни насаждения (плодове и грозде). Възстановяването на овощните градини и 

лозята ще даде възможност за тяхното реализиране на вътрешния и външния пазар, 

стига да се спазват европейските стандарти за качество и опаковка. 

Създаването и поддържането на трайните насаждения е свързано със 

значителни инвестиции, които отделните дребни собственици не са в състояние да 

осигурят. Това би било възможно само при наличието на преработвателни 

предприятия. 

Трудната реализация на продукцията на вътрешния пазар се отразява 

неблагоприятно върху състоянието на трайните насаждения. Създаването и 

поддържане на същите е свързано със значителни инвестиции, които отделните дребни 

собственици не са в състояние да осигурят. Важно условие за разширяването на 

производството на плодове е и наличието на консервни предприятия с тяхната 

финансова възможност и капацитет. 

Особена гордост в близкото минало беше лозарството. Понастоящем голяма 

част от лозовите масиви са унищожени, а друга част са с висока степен на прореденост 

и много стари. Обновяването на лозовите насаждения е незначително поради липса на 



финансови възможности. В това отношение се разчита на програмата САПАРД и ДФ 

„Земеделие”  за възстановяване на трайните насаждения и инвестиране в създаването 

на нови лозя. 

Както и при останалите култури в растениевъдството, така и тук едноличните 

стопани поради липса на финансови средства са далеч от новите  технологии, поради 

което производството е нерентабилно, продукцията е некачествена и резултатите са 

далеч под изискванията. Предлаганите изкупни цени най-често не покриват 

извършените разходи за производство на съответните земеделски продукти, поради 

което производителите се лишават от мотивация за разширяване на производството. 

 

Животновъдство  

Животновъдния сектор претърпя коренни промени след 1989 г. бързо намаля 

броя на стадата при всички видове животни, промени се тяхната структура, както и 

видът на собственост. Прехвърлянето им в частния сектор доведе до раздробяване на 

животновъдството и превръщането му в нерентабилен отрасъл. 

Понастоящем основната част от животните над 80 % се отглеждат в личните 

стопанства с по няколко брой. Тази структура е трудово управляема и е  

характеризирана за непрофесионалното животновъдство, т.е. само за задоволяване на 

личните нужди. 

Малките ферми намаляват ефективността на селекционно-племенната  

дейност, което води до намаляване броя на високопродуктивните  елитни  животни 

селекционната работа е ефективна само в стопанства с оптимален брой за всеки вид 

животни. 

Модерната съвременна ферма, за да е ефективна, трябва да е с брой животни 

съгласно стандартните изисквания на ЕС за отделните видове, с висока степен 

механизация и автоматизация на производствения процес, добри хигиенни условия, 

строго специализирана за мляко или месо, обезпечена с висококачествен фуражи, 

надежден ветеринарен контрол, с цел опазване здравето на животните и потребителите. 

На територията на нашата община са преди всичко дребните еднолични ферми 

с по няколко животни под оптималния минимум от по 40 – 50 бр., което е 

икономически нерентабилно. 

По данни от преди няколко години по брой на говедата общината е на второ 

място след община Бяла Слатина, а по брой на биволите на трето след Роман и Бяла 

Слатина. 

Това показва колко важни са тези животни за развитието на животновъдството 

в общината. От двата вида биволите са с по-добри  икономически показатели – добри 

аклиматизационни качества, не са претенциозни към храната и добре я оползотворявате 

и дават висококачествено мляко. Независимо от това техния брой намалява. Явно 

ниските изкупни цени на млякото, не компенсира неговото качество. 

Сравнителните данни от преди няколко години показват, че община Враца е 

водеща по броя на овцете, свинете, козите и пчелните семейства. Тенденциите за 

развитие при отделните видове са различни – увеличава се броя  на козите, свинете, 

пчелите, а броя на овцете се променя съществено. 

Голям дял в развитието на животновъдството заема и птицевъдството и по-

конкретно отглеждането на бройлери. 

Анализът на тенденциите в регионалната секторна структура на 

животновъдството на страната показва, че при нас са запазени тези структури, които са 

се развивали традиционно, само че силно редуцирани в сравнение с тези от преди 10 

години, дължащо се на аграрната реформа. 



Водоемите представляват база както за производството на риба, така и за 

организирането на активен риболовен и агротуризъм. 

В община Враца има няколко водоема за спортен риболов, но недостатъчно е 

направено в това отношение. Има възможности за алтернативни дейности чрез по-

пълното ползване на наличните  природни ……… 

 

Механизация и техническо осигуряване на отрасъла 

След промените през 1989 г. започна разграбването и унищожаване на 

наличните селскостопански машини. Това напълно прекрати нормалния процес на 

обновяване на техниката. Ето защо наличния машинен парк е напълно остарял и 

амортизиран. В последните години с помощта на ДФ„Земеделие” и програмата 

САПАРТ отпочна внасянето на нови съвременни високопроизводителни машини и 

съоръжения. За съжаление, те са все още сравнително малко и напълно недостатъчни 

на брой и трудно достъпни за преобладаващите малки спестяващи технологии и 

технологични линии, отговарящи на екологичното земеделие. Тези технологии са 

необходими за целия отрасъл, както за растениевъдството, така и за животновъдството. 

Механизиране и автоматизиране на животновъдството. Инвестициите в селското 

стопанство трябва де бъдат разглеждани, като минимално необходими за успешно 

земеделие. Те обаче, могат да бъдат осъществени само от структури на организации на 

земеделски производители от функционален тип. 

Физически и морално остарялата техника е предпоставка за удължаване на 

агротехническите срокове на транспортните мероприятия и на свързаните с тях 

технологични операции (жътва, силажиране и т.н.), увеличаване на производствените 

разходи, а оттам и увеличаване себестойността на продукцията. 

 

Организационни форми 

Две са формите на регистрация на земеделските производители – като 

юридически или физически лица. Лошото ни икономическо състояние и изискванията 

на ЕС относно управлението на земеделските земи и субсидиране на собствениците ще 

доведе до намаляване броя на кооперациите по принцип. 

Регистрацията на земеделските производители е като юридически или 

физически лица. Недоброто ни икономическо състояние и изискванията на ЕС относно 

управлението на земеделските земи и субсидирането на собствениците ще доведе до 

намаляване броя на кооперациите. Земеделските земи в общината основно са 

обособени като частни земеделски стопанства и само няколко кооперации. 

Като производствена структура ориентацията е главно към пазара на 

зърнените култури и слънчогледа. Тенденцията е към увеличаване площите с 

технически култури. 

Основна цел в бъдещото развитие на селското стопанство е екологичното 

земеделие. Правят се усилия за стимулиране на фермерите в използване методите на 

екоземеделието за производството на растителна и животинска продукция. Това ще 

доведе до опазването на околната среда, поддържане на неинтензивни системи за 

използване на пасищата, опазване на застрашени от изчезване видове животни и 

растения, трансформиране на застрашени от ерозия земи, ефективно управление на 

пустеещите земи. Това  ще се постигне постепенно, чрез стабилизиране и увеличаване 

доходите на земеделските стопани, които въвеждат добрите земеделски практики за 

производство на екологична продукция.  Освен това трудоемките екологични дейности 

ще увеличат заетостта на населението и ще намалее безработицата. 

Хидромелиоративни системи и съоръжения 



Природно-климатичните условия в района налагат задължително напояване на 

растенията във важен за тяхното развитие период с цел нормалното им развитие и 

получаване на максимален добив. 

Характерното за района е, че е беден на водни ресурси. Наличните напоителни 

системи и съоръжения се поддържат и експлоатират от „Напоителни системи” ЕАД 

към МЗП клон Враца, с три хидротехнически района. 

Водата се осигурява чрез ПС, а гравитачно се подава само от НС„Дъбника”. 

След промените от 1989 г. основния проблем  на поливното земеделие е 

ниския процент на реално напояваните земи – намалено търсене на вода от 

водоползвателите. Като причини за това са главно земеделските производствени 

структури и увеличаване разходите за напояване. 

Напоителните системи са проектирани, изградени и използвани при едни 

организационно-икономически условия. Ефективни при тези условия и размер на 

напоявани площи, при сегашните условия и обхват на напояване те са станали 

неефективни и енергоемки. Като характерни особености за цялостното състояние за 

използването и състоянието на напоителните съоръжения е, че силно са намалели 

напояваните площи. Като основни причини се сочат променените условия на 

земеползване, главната част от поливните площи са пустеещи, засяване на поливните 

площи на есенници, ограничен пазар на земеделската продукция, недостатъчна работна 

ръка и  специалисти, разрушена вътрешно канална напоителна мрежа, унищожени и 

ограбени съоръжения, липса на поливна и на друга земеделска техника. 

Инвестиции за възстановяване на стари и изграждане на нови 

хидромелиоративни съоръжения, трябва да с правят само там, където се извършва 

напояване и където възвращаемостта на вложените средства ще бъде най-голяма, т.е. 

напояването ще доведе до значително нарастване на приходите. 

 

Горско стопанство 

Безспорно е голямото икономическо значение на горското стопанство и 

неговите ресурси за развитието на областта. Относителният дял на горския фонд е 

сравнително нисък в сравнение с другите части на страната. 

Общо площите, зает с гори в община Враца, са 153,773 дка, от които 9,638 са 

общинска собственост или 6 %. По данни от преди няколко години на Държавно 

лесничейство ново залесени площи на територията са 102,2 ha. Като  се има предвид 

загубите на гори от сезонни и умишлени пожари и най-вече на незаконната сеч, това е 

съвсем недостатъчно за възстановяването на гората и още повече за увеличаване на 

горските масиви. 

Унищожаването  на горите не е само пряка икономическа загуба, но то води и 

до нарушаване на възрастовата ù структура и  е важен източник за събиране на гъби, 

билки и горски плодове, развитие на ловния туризъм и екотуризма.  Има и пряка 

зависимост между горските масиви и валежите. 

Преминаването на част от горите към частния сектор намали възможностите 

на частните стопани за реално управление на горската собственост и липса на 

необходимия финансов ресурс за инвестиции в залесяване на обезлесените и ерозирали 

терени. 

Броят  размерът на нарушенията в горите в последните години е 

застрашително увеличен. Увеличен е незаконният добив на дърва за горене, като най-

евтин източник за отопление. Поради занижения контрол част от фирмите, ползващи 

дървесина, реализират значителни финансови печалби. Тези вредни дейности се 

улесняват и от факта, че над 80 % от горския фонд е държавен. Собствениците срещат 

редица затруднения при управление на собствеността си и не се подпомагат достатъчно 



от държавата. Общините все още са в началото на процеса по създаване на управленска 

специализирана единица с не доуточнени функции и отговорности. 

В първите години на прехода селското стопанство беше в колапс. Връщането 

на собствеността в реални граници, категоризацията на земята, спорните въпроси при 

преминаването на една собственост в друга и т.н. бяха сериозни проблеми. Все още има 

отделни спорове, които се решават от съответните  инстанции, но като цяло този тежък 

етап от развитието на селското стопанство е приключен. Селскостопанското 

производство и свързаните с него отрасли, бавно, но сигурно се възвръща, но все още е 

далеч от своя потенциал. За да достигне съвременните европейски изисквания за 

качество и конкурентноспособност са необходими огромни финансови средства.  Една 

част от тях ще дойдат от  собствени приходи, а другата по-голяма част от Европейските 

фондове за развитие на селското стопанство. Това стана възможно едва след 

приемането на страната ни в ЕС. Инвестициите по фондовете са значителни. 

Резултатите от използваните на средствата от ДФ „Земеделие” и САПАРД не са добри. 

Оказа че, че голяма част от тях са пренасочвани, разкриха се злоупотреби, а друга част 

просто не са могли да бъдат оползотворени поради технически причини и други. 

Може би, за да се избегнат тези пропуски и нередности, а и за по-пълното 

използване на финансовите средства по Европейските фондове ще се разпределят и 

управляват директно от общините. Това от една страна ще доведе до значително 

повишаване отговорността пряк контрол по усвояване на средствата от потребителите и 

възможност от приоритетно използване на средствата  в зависимост от насоките за 

развитие на отделните сектори в общината. Общинското ръководство ще трябва да 

вземе по-дейно и отговорно участие за пълно усвояване на предлаганите средства и 

използването им по предназначение. Това включва и редица съществени мероприятия. 

На първо място е завършване изцяло на системата за идентификация на 

земеделските парцели. Това дава възможност за актуализиране на физическите 

блокове, проверка на терена, актуализиране на собствеността, с цел подпомагане на 

евентуалните собственици. 

За успешно кандидатстване във фондовете за подпомагане на 

селскостопанското производство най-важното условие е кандидата да познава 

условията за участие. За целта трябва да се застъпи по-добре разяснителната работа и 

консултации. 

Земеделските производители нямат навика да ползват съветите на 

квалифицирани специалисти - агрономи, зооинженери, икономисти и др. Системата за 
съвети в земеделието е слабо развита и не е достатъчно ефективна. 

Необходимо е да се запознават и разясняват на земеделските производители 

изискванията и редът за кандидатстване за помощи пред Разплащателната агенция и че 

най-напред трябва да са регистрирани съгласно реда и интегрираната система за 

администриране с контрол. Кандидатите е необходимо пряко да бъдат подпомагани от 

общинската служба по земеделие при изготвянето на нужните документи за 

кандидатстване. 

Недостигът на достъпна информация и неправилната и непоследователна 

държавна и местна политика за развитието на аграрния сектор са едни от основните 

причини за не усвояването на европейските фондове.Ето защо е крайно необходимо да 

се изградят звена на общинско ниво, в които селскостопански 

специалисти,еколози,геодезисти,икономисти и др.да осъществяват  актуална и 

компетентна практична помощ за издигане нивото на селскостопанския 

сектор,отговарящо на съвременните изисквания-висококачествена и конкурентна 

продукция. 



Краткият анализ и акцентирането върху някои принципно важни въпроси в 

областта на селското стопанство съвсем не изчерпва огромната работа, свързана с 

организацията, проблемите и задачите в селскостопанското производство. Бъдещата 

дейност едва ли ще се ограничава само в рамките на тази програма. Целта  на 

програмата е да се жалонира направлението и основните задачи, а при реализирането ù 

ще претърпи промени в зависимост от конкретната обстановка и условия. 

Работата в бъдеще на общинската служба по земеделие ще е тясно свързана с 

досегашната ù дейност като ще се използват положителните резултати в областта на 

селското стопанство и на всичко, което принципно не противоречи на нашите цели и 

задачи. 

ООссннооввннии  ннаассооккии  за бъдещото развитие на земеделието в Община Враца  

Създаване на общинското звено от компетентни специалисти с цел комплексно 

и компетентно обслужване на гражданите в общината-Приложение 2. 

- Създаване на максимално приемливи условия за работа в селското 

стопанство чрез земеделските фондове с цел привличане на младите хора. 

- Своевременно актуване земеделските земи и гори общинска собственост. 

- Актуализиране Наредбата на Общински съвет Враца в частта по управление 

на земеделските земи общинска собственост във връзка с промените в 

законодателството. 

- Организиране на процедура по Закона за общинската собственост и 

Наредбата за отдаване под наем на свободните земеделски земи. 

- Намаляване до минимум на  пустеещите земи като се оптимизират сроковете 

за ползване за сметка на арендатора – ОПФ и ДПФ и залесяване на ерозирали земи и 

непригодни за използване за земеделско производство. 

- Възстановяване на зеленчукопроизводството в селата около водните басейни, 

като се създадат местни инициативни групи (МИГ) на подхода „Лидер” 

- Увеличаване площите на техническите култури, ръжта и овощните 

насаждения. Те са пригодни за нашите условия и получените от тях продукти са по-

рентабилни от житните 

- организиране на тържища за зеленчукопроизводството, което ще стимулира 

производството, ще съкрати броя на междинните звена и поевтини продукцията. 

- Привличане на инвестиции за увеличаване площите на лозовите насаждения 

със сорта „Врачански мискет” с тенденция задоволяване на вътрешния пазар и износ. 

- С оглед  на периодичните засушавания, да се насочат повече инвестиции за 

възстановяване и разширяване на напоителната мрежа и да се намери начин за 

диверсификация на структурите на отглежданите култури за сметка на по-

сухоустойчивите и търсене на пазари. 

- Подобряване на развъдно-подобрителната работа с цел запазване на 

породния състав на животните и привличане на инвестиции за изграждане и развитие 

на фамилни и семейни ферми за отглеждане на високопродуктивни животни. 

- Използване на най-новите научни постижения с цел максимално 

оползотворяване на природно-икономическите ни дадености в растениевъдството и 

животновъдството, като се отглеждат подходящи растения и животни с възможно най-

добри икономически показатели. 

- Пълноценно и максимално използване и контрол на земеделските фондове и 

помощи от ЕС за обновяване на машинния парк с нови модерни и високоефективни 

машини и съоръжения с цел подобряване качеството и повишаване 

конкурентноспособността на селскостопанска продукция. 

- Изработване и приемане на Лесоустройствен проект (ЛУП) за горите 

общинска собственост  на територията на община Враца. 



- Възстановяване на горските масиви чрез залесяване на всички свободни и 

годни за целта площи. 

- Търсене на строга наказателна отговорност за умишлено причинени горски 

пожари, с цел добив на дървесина и незаконна сеч от не добросъвестни граждани и 

служители. 

- Насочване дейността на общината към привличане на инвеститори за  

изграждане на хладилни съоръжения и инсталации за съхранение на земеделска 

продукция, привличане на фирми или откриване на клонове на такива, свързани със 

земеделието и преработвателната промишленост, с цел подпомагане на отраслите 

растениевъдство и животновъдство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-Съотношение между Публична Общинска  и Частна 

Общинска собственост на земеделски земи от ОПФ в Община Враца. 

 

 

  

Земеделски  земи ОПФ 

№ по 

ред 
Населено място 

Публична  

Общинска  

собственост 

Частна 

Общинска 

собственост 

Обща площ, дка 

1. Баница 0 166.983 166.983 

2. Лютаджик 829.425 350.358 1178.852 

3. Паволче 383.14 99.369 421=4 

4. Девене 243.513 108.688 352.201 

5. Лиляче 1578.994 842.379 2421.374 

6. Косталево 1890.596 554.975 2445.571 

7. Голямо Пещене 1023.646 7576.813 8600.56 

8. Три Кладенци 0 360.001 360.000 

9. Бели Извор 702.107 346.900 930.796 

10. Власатица 902.249 642.638 1544.917 

11. Згориград 1674.641 138.515 1817.043 

12. Горно Пещене 1761.314 1078.727 2853.614 

13. Веслец 2.419 635.450 637.869 

14. Нефела 91.166 238.774 329.94 

15. Вировско 885.431 674.584 1560.015 

16. Тишевица 1063.524 165.210 1228.734 

17. Оходен 0 174.424 174.424 

18. Чирен 5 390.564 313.428 5703.992 

19. Мраморен 2142.798 14.400 2157.202 

20. Челопек 342.729 2781.191 3123.920 

21. Върбица 814.516 962.688 1777.204 

22. Враца 3538.35 55.765 3594.115 

23. Враца-квартали 0 0 0 

24. Мало Пещене 0 0 0 

Общо: 25 261.122 18282.26 44612.658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2-ПРИМЕРНА СХЕМА НА САМОСТОЯТЕЛНО ЗВЕНО 

„ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”към Общинска администрация гр. ВРАЦА 

 

Старши експерт 

„отдаване под наем и 

разпореждане с ОПФ” 
Младшиексперт 

„молби,жалби 

информационно 

обслужване,изготвяне 

на тръжна 

документация и 

деловодство” 

Началник отдел  

 „ЗЕМЕДЕЛИЕ И 

ГОРИ” 

Главен експерт „земеделие 

и гори-актуване на ОПФ и 

поддържане на архива” 

Технически 

сътрудник „касиер 

собствени приходи” 

Главен 

експерт 

„Параграф 4” 

Младши експерт 

„издаване на 

разрешителни за сеч 

в земи по ЗСПЗЗ , 

превозни  

билети,извършване 

на маркировки на 

земи по ЗСПЗЗ и 

изготвяне на проекти  

по мярки на ЕС” 

Младши 

специалист 

„технически 

дейности по 

параграф 4” 

 


