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ДЕЛЕГИРАН

РЕГЛАМЕНТ
(ЕС)
КОМИСИЯТА

№

640/2014

НА

от 11 март 2014 година
за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол и условията за отказ
или оттегляне на плащанията и административните санкции,
приложими към директните плащания, подпомагането на
развитието на селските райони и кръстосаното съответствие

ДЯЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Обхват
С настоящия регламент се определят разпоредби, допълващи някои
несъществени елементи от Регламент (ЕС) № 1306/2013 по
отношение на:
а) условията за частичен или пълен отказ или оттегляне на
помощта или подпомагането;
б) определяне на административната санкция и на конкретната
ставка, която следва да бъде наложена;
в) определяне на случаите, в които административната санкция не
се прилага;
г) правила, приложими за периоди, дати и крайни срокове при
случаи, когато крайната дата за подаване на дадено заявление
или изменение е официален празник, събота или неделя;
д) специални определения, необходими за гарантиране на хармони
зирано прилагане на интегрираната система;
е) основни характеристики и технически правила за системата за
идентификация на земеделските парцели и за идентификация на
бенефициерите;
ж) основни характеристики, технически правила и изисквания за
качество на системата за идентификация и регистрация на
правата на плащане;
з) основата за изчисляване на помощта, включително правила за
решаване на някои случаи, при които отговарящата на условията
за допустимост площ включва особености на ландшафта или
дървета;
и) допълнителни правила за посредници като служби, органи и
организации, които участват в процедурата за отпускане на
помощ или подпомагане;
й) поддържането на постоянни пасища във връзка с кръстосаното
съответствие;
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к) хармонизирана основа за изчисляването на административните
санкции във връзка с кръстосаното съответствие;
л) условия за прилагане и изчисляване на административните
санкции във връзка с кръстосаното съответствие;
м) допълнение към правилата, предвидени в Регламент (ЕС) №
1306/2013, с цел да се осигури плавен преход от отменените
към новите правила.

Член 2
Определения
1.
За целите на интегрираната система, посочена в член 67,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се прилагат опред
еленията по член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 и
член 67, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
Прилагат се и следните определения:
1) „бенефициер“ означава земеделски стопанин, както е
определен в член 4, параграф 1, буква а) и посочен в член 9
от Регламент (ЕС) № 1307/2013, бенефициер, който има
задължения за кръстосано съответствие по смисъла на член
92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и/или бенефициер, който
получава подпомагане за развитието на селските райони, както
е посочено в член 2, параграф 10 от Регламент (ЕС) №
1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1);
2) „неспазване“ означава:
а) по отношение на критериите за допустимост, ангажиментите
или други задължения, свързани с условията за пред
оставяне на помощта или подпомагането, посочени в член
67, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, всяко
неспазване на тези критерии за допустимост, ангажименти
или други задължения; или
б) по отношение на кръстосаното съответствие, неспазването
на законоустановените изисквания за управление съгласно
законодателството на Съюза, на стандартите за добро земе
делско и екологично състояние на земята, определени от
държавите членки в съответствие с член 94 от Регламент
(ЕС) № 1306/2013, или на поддържането на постоянни
пасища, посочени в член 93, параграф 3 от същия
регламент;
3) „заявление за подпомагане“ означава заявление за подпомагане
или за участие в мярка съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013;
4) „искане за плащане“ означава подадено от бенефициер
заявление за плащане от националните органи съгласно
Регламент (ЕС) № 1305/2013;
(1) Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Евро
пейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
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5) „друга декларация“ означава декларация или документ,
различни от заявленията за подпомагане или исканията за
плащане, която трябва да се подава или съхранява от бене
фициер или трета страна, за да се спазят специфичните
изисквания на някои мерки за развитието на селските райони;
6) „мерки за развитие на селските райони в обхвата на интегри
раната система“ означава мерки за подпомагане, предоставени
в съответствие с член 21, параграф 1, букви а) и б), членове
28—31, 33, 34 и 40 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 и, където е
приложимо, член 35, параграф 1, букви б) и в) от Регламент
(ЕС) № 1303/2013, с изключение на мерките, посочени в член
28, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и мерките,
посочени в член 21, параграф 1, букви а) и б) от посочения
регламент, когато се отнасят за разходите за установяване;
7) „система за идентификация и регистрация на животни“
означава съответно системата за идентификация и регистрация
на едър рогат добитък, установена с Регламент (ЕО) №
1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (1), и/или
системата за идентификация и регистрация на животни от
рода на овцете и козите, установена с Регламент (ЕО) №
21/2004 на Съвета (2);
8) „ушна марка“ означава съответно ушната марка за индиви
дуално идентифициране на едрия рогат добитък, посочена в
член 3, буква а) и член 4 от Регламент (ЕО) № 1760/2000
и/или ушната марка за индивидуално идентифициране на
овцете и козите, посочена в раздел А, точка 3 от приложението
към Регламент (ЕО) № 21/2004;
9) „компютърна база данни за животни“ означава компютризи
раната база данни, посочена в член 3, буква б) и член 5 от
Регламент (ЕО) № 1760/2000 и/или централния регистър или
съответно компютризираната база данни, посочена в член 3,
параграф 1, буква г), член 7 и член 8 от Регламент (ЕО) №
21/2004;
10) „паспорт на животно“ означава паспорт на животно, посочен в
член 3, буква в) и член 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;
11) „регистър“ във връзка с животните означава съответно
воденият от животновъда регистър, посочен в член 3, буква
г) и член 7 от Регламент (ЕО) № 1760/2000, и/или регистърът,
посочен в член 3, параграф 1, буква б) и член 5 от Регламент
(ЕО) № 21/2004;
12) „идентификационен код“ означава съответно идентификаци
онният код, посочен в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1760/2000, и/или кодовете, посочени в буква А.2. от прило
жението към Регламент (ЕО) № 21/2004;
(1) Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от
17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация
на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и
продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на
Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).
(2) Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за
създаване на система за идентификация и регистрация на животни от
рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003
и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).
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13) „схема за помощи за животни“ означава мярка за доброволно
обвързано с производството подпомагане, предвидена в дял IV,
глава 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, в случаите, в които
годишното плащане, което се отпуска в рамките на определени
количествени граници, се основава на определен брой
животни;
14) „мерки за подпомагане за животни“ означава мерки за развитие
на селските райони или видове операции, при които подпома
гането се основава на декларирания брой животни или брой
животински единици;
15) „заявление за помощи за добитък“ означава заявление за
изплащане на помощи, в случаите, в които годишното
плащане, което се отпуска в рамките на определени коли
чествени граници, се основава на определен брой животни в
рамките на доброволно обвързаното с производството
подпомагане, предвидено в дял IV, глава 1 от Регламент (ЕС)
№ 1307/2013;
16) „декларирани животни“ означава животни, които са предмет на
заявление за помощи за добитък съгласно схемата за помощи
за животни или предмет на искане за плащане по мярка за
подпомагане на животни;
17) „животно, което потенциално отговаря на условията“ означава
животно, което би могло априори потенциално да отговаря на
критериите за допустимост за получаване на помощ по схемата
за помощи за животни или подпомагане по мярка за
подпомагане за животни през съответната референтна година;
18) „установено животно“ означава:
а) в рамките на схема за помощи за животни, животно, за
което са изпълнени всички условия, установени в
правилата за отпускане на помощ; или
б) за мерките за подпомагане за животни — животно, уста
новено посредством административни проверки или
проверки на място;
19) „животновъд“ означава всяко физическо или юридическо лице,
което отговаря за животни, независимо дали постоянно или
временно, включително при транспортирането им или на
пазара;
20) „схеми за помощи за площ“ означава схеми за директно
плащане на площ по смисъла на член 67, параграф 4, буква
б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, с изключение на специ
фичните мерки за селското стопанство в най-отдалечените
региони на Съюза, посочени в глава IV от Регламент (ЕС) №
228/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1), и специ
фичните мерки за селското стопанство в полза на малките
острови в Егейско море, посочени в глава IV от Регламент
(ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2);
21) „мерки за подпомагане за площ“ означава мерки за развитие на
селските райони или видове операции, при които подпома
гането се основава на размера на декларираната площ;
(1) Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското
стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).
(2) Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки в областта на
селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (ОВ L 78,
20.3.2013 г., стр. 41).

02014R0640 — BG — 22.08.2016 — 001.001 — 6
▼B
22) „ползване“ във връзка с площи означава използването на площ
според типа култура, посочен в член 44, параграф 4 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013, типа на постоянно затревената
площ, както е определен в член 4, параграф 1, буква з) от
посочения регламент, постоянни пасища, посочени в член 45,
параграф 2, буква а) от споменатия регламент, или затревени
площи, различни от постоянно затревени площи или постоянни
пасища, или земно покритие или липсата на култура;
23) „установена площ“ означава:
а) за схеми за помощи за площ — площта, която отговаря на
всички критерии за допустимост или други задължения,
свързани с условията за предоставяне на помощта, неза
висимо от броя на правата на плащане, с които разполага
бенефициерът; или
б) за мерките за подпомагане за площ— площта на участъците
или парцелите, идентифицирани посредством админист
ративни проверки или проверки на място;
24) „географска информационна система“ (наричана по-долу
„ГИС“) означава техники на компютризирана географска
информационна система, посочени в член 70 от Регламент
(ЕС) № 1306/2013;
25) „референтен парцел“ означава географски разграничена площ,
съдържаща уникална идентификация, регистрирана в системата
за идентификация на земеделските парцели, посочена в член 70
от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
26) „географски материали“ означава карти или други документи,
използвани за предаване на съдържанието на ГИС между
заявителите за помощ или подпомагане и държавите членки.
2.
За целите на дял IV от настоящия регламент се прилагат
определенията от дял VI от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
Освен това „стандарти“ означава всеки от стандартите, определени
от държавите членки в съответствие с член 94 от Регламент (ЕС) №
1306/2013, както и задълженията по отношение на постоянните
пасища, както са определени в член 93, параграф 3 от същия
регламент.

Член 3
Прилагане на наказателни санкции
Прилагането на административните санкции и отказите или оттег
лянията на помощ или подпомагане, предвидени в настоящия
регламент, не възпрепятстват прилагането на наказателни
санкции, ако това е предвидено в националното законодателство.

Член 4
Непреодолима сила и извънредни обстоятелства
1.
По отношение на директните плащания, ако бенефициерът не
е бил в състояние да спази критериите за допустимост или други
задължения в резултат на непреодолима сила или извънредни
обстоятелства, той запазва правото си на помощ по отношение на
отговарящите на условията за допустимост площ или брой животни
по време на настъпването на непреодолимата сила или извън
редните обстоятелства.
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По отношение на мерките за подпомагане на развитието на
селските райони съгласно членове 28, 29, 33 и 34 от Регламент
(ЕС) № 1305/2013, ако даден бенефициер не е бил в състояние да
изпълни ангажимента в резултат на непреодолима сила или
извънредни обстоятелства, съответното плащане следва да бъде
пропорционално оттеглено за годините, през които е възникнала
непреодолима сила или извънредни обстоятелства. Оттеглянето се
отнася само до онези части от ангажимента, за които не са
настъпили допълнителни разходи или пропуснати ползи преди
възникването на непреодолима сила или извънредни обстоятелства.
По отношение на критериите за допустимост и други задължения
не се прилагат нито оттегляне, нито административни санкции.
Що се отнася до други мерки за подпомагане на развитието на
селските райони, в случай на непреодолима сила или извънредни
обстоятелства държавите членки не изискват частично или пълно
възстановяване на подпомагането. В случай на многогодишни анга
жименти или плащания не се изисква възстановяване на подпома
гането, получено през предходни години, а ангажиментът или
плащането продължават през следващите години в съответствие с
първоначалната им продължителност.
Когато неспазване, дължащо се на такава непреодолима сила или
извънредни обстоятелства, засяга кръстосаното съответствие, съот
ветната административна санкция, посочена в член 91, параграф 1
от Регламент (ЕС) № 1306/2013, не се прилага.
2.
Случаите на непреодолима сила и извънредни обстоятелства
се съобщават писмено на компетентния орган, като се придружават
от съответните доказателства, които са задоволителни за него, в
срок от петнадесет работни дни, считано от датата, на която бене
фициерът или упълномощеното от него лице, е в състояние да
направи това.
ДЯЛ II
ИНТЕГРИРАНА

СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ
КОНТРОЛ

И

ГЛАВА I
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА

Член 5
Идентификация на земеделските парцели
1.
Системата за идентификация на земеделските парцели,
посочена в член 70 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, действа на
равнище референтен парцел. Референтният парцел обхваща
поземлена единица, която представлява земеделска площ съгласно
определението в член 4, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) №
1307/2013. Когато това е целесъобразно, той включва също така
площи по член 32, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) №
1307/2013 и земеделска земя по член 28, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 1305/2013.
Държавите членки определят границите на референтния парцел по
начин, който гарантира, че референтният парцел е измерим, дава
възможност за уникално и еднозначно установяване на местополо
жението на всеки ежегодно деклариран земеделски парцел и по
принцип е стабилен във времето.
2.
Държавите членки също така гарантират надеждното иденти
фициране на декларираните земеделски парцели. По-конкретно, те
изискват заявленията за подпомагане и исканията за плащане да
съдържат определена информация или да се придружават от
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определени от компетентните органи документи, даващи
възможност да се установят местоположението и размерите на
всеки земеделски парцел. За всеки референтен парцел държавите
членки:
а) определят максимално допустимата площ за целите на схемите
за подпомагане, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) №
1307/2013;
б) определят максимално допустимата площ за целите на мерките
за площ, посочени в членове 28—31 от Регламент (ЕС) №
1305/2013;
в) установяват местоположението и размерите на екологично насо
чените площи, изброени в член 46, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1307/2013, за които съответната държава членка е
решила, че се считат за екологично насочени площи. За тази
цел при необходимост държавите членки прилагат коефици
ентите за преобразуване и/или тегловните коефициенти,
посочени в приложение X към Регламент (ЕС) № 1307/2013;
г) определят дали се прилагат разпоредбите относно планинските
райони, районите със значителни природни ограничения и
другите райони със специфични ограничения, посочени в член
32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, районите, включени в
мрежата „Натура 2000“, районите, обхванати от Директива
2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), земе
делските земи, върху които в съответствие с член 57 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013 е разрешено да се отглежда
памук, площите, естествено поддържани в състояние,
подходящо за паша или обработване, посочени в член 4,
параграф 1, буква в), подточка iii) от Регламент (ЕС) №
1307/2013, районите, предназначени от държавите членки за
регионално и/или колективно прилагане на екологично
насочени площи в съответствие с член 46. параграфи 5 и 6 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013, площите, за които Комисията е
уведомена съгласно член 20 от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
районите с екологично чувствителни постоянно затревени
площи в зони, обхванати от Директива 92/43/ЕИО (2) или
Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съве
та (3), и другите чувствителни зони, посочени в член 45,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, и/или районите,
определени от държавите членки в съответствие с член 48 от
същия регламент.
3.
Държавите членки гарантират, че максимално допустимата
площ на референтен парцел, посочена в параграф 2, буква а), е
определена вярно в рамките на максимално допустимо отклонение
от 2 %, като са отчетени контурът и състоянието на референтния
парцел.
4.
За мерките, посочени в член 21, параграф 1, буква а) и
членове 30 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, държавите
членки могат да въведат подходящи алтернативни системи за
уникална идентификация на земите, за които може да се
получава подпомагане, когато тези земи са покрити с гора.
(1) Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на
Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г.,
стр. 1).
(2) Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естест
вените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г.,
стр. 7).
(3) Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20,
26.1.2010 г., стр. 7).
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5.
ГИС функционира на основата на национална референтна
координатна система, както е определена в Директива 2007/2/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета (1), която позволява стан
дартизирано измерване и уникална идентификация на земеделските
парцели във всички съответни държави членки. Когато се
използват различни координатни системи, те взаимно се
изключват и всяка от тях гарантира съгласуваност между инфор
мационните елементи, отнасящи се до едно и също местополо
жение.

Член 6
Оценка на качеството на системата за идентификация на
земеделските парцели
1.
За целите на посочените в дял III, глава 1 от Регламент (ЕС)
№ 1307/2013 схема за основно плащане и схема за единно плащане
на площ държавите членки извършват ежегодна оценка на
качеството на системата за идентификация на земеделските
парцели. Оценката съдържа два класа на съответствие.
С цел да се извърши оценка на качеството на системата за иден
тификация на земеделските парцели първият клас на съответствие
включва следните елементи:
а) вярно количествено определение на максимално допустимата
площ;
б) дял и разпределение на референтните парцели, когато в
максимално допустимата площ са отчетени недопустими за
подпомагане площи или когато не е отчетена земеделска площ;
в) наличие на референтни парцели с критични дефекти.
С цел да се разкрият евентуалните слабости в системата за иден
тификация на земеделските парцели вторият клас на съответствие
включва следните елементи по отношение на качеството:
а) категоризация на референтните парцели, когато в максимално
допустимата площ са отчетени недопустими за подпомагане
площи, когато не е отчетена земеделска площ или когато е
констатиран критичен дефект;
б) съотношение между декларираната площ и максимално допус
тимата площ в рамките на референтните парцели;
в) натрупан през годините процент на референтните парцели,
претърпели изменения.
Когато резултатите от оценката на качеството показват недостатъци
в системата, държавите членки предприемат подходящи кори
гиращи мерки.
2.
Държавите членки извършват оценката, посочена в параграф
1, въз основа на извадка от референтни парцели, която се подбира
и предоставя от Комисията. Те използват данни, които дават
възможност да се извърши оценка на място на действителното
положение.
(1) Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март
2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в
Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
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3.
До 31 януари след съответната календарна година до
Комисията се изпраща доклад за оценката и ако е необходимо,
списък на коригиращите мерки и график за прилагането им.

Член 7
Идентификация и регистрация на правата на плащане
1.
Системата за идентификация и регистрация на правата на
плащане, предвидена в член 71 от Регламент (ЕС) № 1306/2013,
представлява електронен регистър на равнище държава членка и
по-специално при кръстосаните проверки, предвидени в параграф
1 от посочения член, гарантира ефективна проследимост на правата
на плащане по отношение на следните елементи:
а) титуляр;
б) годишни стойности;
в) дата на учредяване;
▼M1

__________

▼B
д) произход, по-специално по отношение на тяхното разпределение
(първоначално разпределение или разпределение от национален
или регионален резерв), закупуване, наемане, наследяване;
е) когато се прилага член 21, параграф 3 от Регламент (ЕС) №
1307/2013 — правата, запазени по силата на посочената
разпоредба;
ж) регионални ограничения, когато са приложими.
▼M1
В този електронен регистър се съдържа цялата необходима
информация за извършване на попълването на националния или
регионалния резерв съгласно член 31 от Регламент (ЕС)
№ 1307/2013.
▼B
2.
Държавите членки, в които има повече от една разплащателна
агенция, могат да вземат решение да използват електронен
регистър на равнище разплащателна агенция. В този случай съот
ветната държава членка гарантира, че различните регистри са
съвместими помежду си.

Член 8
Идентификация на бенефициери
Без да се засяга член 72, параграф 3 от Регламент (ЕС) №
1306/2013, единната система за регистриране на самоличността на
всеки бенефициер, предвидена в член 73 от посочения регламент,
гарантира уникалната идентификация по отношение на всички
заявления за подпомагане и искания за плащане или други декла
рации, подадени от един и същ бенефициер.
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ГЛАВА II
ЗЕМЕДЕЛСКИ

ПАРЦЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОСОБЕНОСТИ
ЛАНДШАФТА И ДЪРВЕТА

НА

Член 9
Определяне на площите, където земеделският парцел съдържа
особености на ландшафта и дървета
1.
Когато определени особености на ландшафта, и по-специално
живи плетове, канавки и стени, по традиция са част от добрите
земеделски практики за култивиране или използване на земе
делската площ в определени региони, държавите членки могат да
вземат решение съответната площ да се разглежда като част от
допустимата за подпомагане площ от земеделски парцел,
посочена в член 67, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) №
1306/2013, при условие че тя не надвишава дадена обща
широчина, която се определя от държавата членка. Тази
широчина отговаря на традиционната широчина в съответния
регион и не надвишава 2 m.
Когато обаче държавите членки са уведомили Комисията преди
9 декември 2009 г. за широчина, надвишаваща 2 m, в съответствие
с член 30, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 796/2004
на Комисията (1), може да се прилага тази широчина.
Първа и втора алинея не се прилагат за постоянно затревени площи
с разпръснати особености на ландшафта и дървета, ако държавата
членка е решила да приложи пропорционална система в съот
ветствие с член 10.
2.
Всякакви особености на ландшафта, по отношение на които се
прилагат изискванията и стандартите, посочени в приложение II
към Регламент (ЕС) № 1306/2013, и които са част от общата
площ на един земеделски парцел, се разглеждат като част от допус
тимата за подпомагане площ от съответния земеделски парцел.
3.
Земеделски парцел, съдържащ разпръснати дървета, се смята
за допустима за подпомагане площ, при условие че са изпълнени
следните условия:
а) селскостопанските дейности могат да се извършват по начин,
сходен с използвания при парцели без дървета в същия район;
както и
▼M1
б) броят на дърветата на хектар допустима площ не надвишава
определена максимална гъстота.
▼B
Максималната гъстота, посочена в първа алинея, буква б), се
определя и нотифицира от държавите членки въз основа на тради
ционните практики за отглеждане на култури, природните условия
и опазването на околната среда. Тя не надвишава 100 дървета на
хектар. Това ограничение обаче не се прилага по отношение на
мерките, предвидени в членове 28 и 30 от Регламент (ЕС) №
1305/2013.
(1) Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. 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 устано
вяване 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 (ОВ L 141, 30.4.2004 г.,
стр. 18).
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Настоящият параграф не се прилага за разпръснати овощни
дървета, които дават реколта многократно, за разпръснати
подходящи за паша дървета в постоянно затревени площи и за
постоянно затревени площи с разпръснати особености на
ландшафта и дървета в случаите, когато съответната държава
членка е взела решение да прилага пропорционална система в съот
ветствие с член 10.
Член 10
Пропорционална система, предназначена за постоянно
затревени площи с особености на ландшафта и дървета
1.
По отношение на постоянно затревените площи с разпръснати
недопустими за подпомагане елементи, като например особености
на ландшафта и дървета, държавите членки могат да решат да
прилагат пропорционална система за определяне на допустимата
площ в рамките на референтния парцел.
Пропорционалната система, посочена в първа алинея, се състои от
различни категории видове хомогенно земно покритие, за които се
прилага фиксиран коефициент за намаление въз основа на
процентния дял на неотговарящата на условията за подпомагане
площ. Категорията, формирана въз основа на най-ниския процент
от неотговарящата на условията за подпомагане площ, не може да
надвишава 10 % от неотговарящата на условията за подпомагане
площ и по отношение на нея не се прилага коефициент за нама
ление.
2.
Всякакви особености на ландшафта, по отношение на които се
прилагат изискванията и стандартите, посочени в приложение II
към Регламент (ЕС) № 1306/2013, и които са част от общата
площ на един земеделски парцел, се разглеждат като част от допус
тимата за подпомагане площ.
3.
Настоящият член не се прилага към постоянно затревени
площи, на които има овощни дървета, даващи многократна реколта.
ГЛАВА III
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩИ И ИСКАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Член 11
Единно заявление
Единното заявление обхваща минимум заявлението за директни
плащания, посочено в член 72, параграф 1 от Регламент (ЕС) №
1306/2013, по отношение на схемата за основно плащане или
схемата за единно плащане на площ или други схеми за
отпускане на помощи за площ.
▼M1
Член 12
Дерогация от крайната дата за подаване и уведомяване
Чрез дерогация от член 5, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом)
№ 1182/71 на Съвета (1), когато една от следните дати е официален
празник, събота или неделя, се счита, че тя се пада на първия
следващ работен ден:
(1) Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за
определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове
(ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1).
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а) крайната дата за подаване на заявление за помощ, заявление за
подпомагане, искане за плащане или други декларации или
подкрепящи документи или договори, или крайната дата за
внасяне на изменения в единното заявление или в искането за
плащане;
б) последната възможна дата за късно подаване, посочена в член
13, параграф 1, трета алинея, и последната възможна дата за
късно подаване, посочена в член 14, втора алинея, за подаването
на заявления от бенефициерите за разпределяне или увеличаване
на правата на плащане;
в) последната възможна дата за уведомяване на бенефициера
относно резултатите от предварителните проверки, посочени в
член 11, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 809/2014 на Комисията (1);
г) последната възможна дата за уведомяване на компетентния
орган от страна на бенефициера относно измененията в
резултат на предварителните проверки, посочени в член 15,
параграф 2a от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.
Когато обаче вече се счита, че последните възможни дати за късно
подаване, посочени в първа алинея, буква б), се падат на първия
следващ работен ден, се счита, че последната възможна дата за
уведомяване, посочена в буква в) от същата алинея, се пада на
втория следващ работен ден.
▼B
Член 13
Късно подаване
1.
С изключение на случаите на непреодолима сила и
извънредни обстоятелства, посочени в член 4, подаването на
заявление за помощи или искане за плащане в съответствие с
настоящия регламент след крайната дата за такова подаване,
определена от Комисията въз основа на член 78, буква б) от
Регламент (ЕС) № 1306/2013, води до намаление от 1 % за всеки
работен ден на сумата, на която бенефициерът би имал право, ако
заявлението е било подадено в срок.
Без да се засягат специалните мерки, които държавите членки
вземат във връзка с необходимостта от своевременно подаване на
подкрепящи документи, за да е възможно планирането и извър
шването на ефективни проверки, първа алинея се прилага също
така относно заявления за подпомагане, документи, договори или
други декларации, които се подават до компетентните органи,
когато тези заявления за подпомагане, документи, договори или
декларации формират основата за изпълняване на условията за
допустимост за въпросното подпомагане. В този случай нама
лението се прилага върху сумата, платима за въпросното
подпомагане.
(1) Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли
2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
интегрираната система за администриране и контрол, мерките за
развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227,
31.7.2014 г., стр. 69).
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Ако такова закъснение възлиза на повече от 25 календарни дни,
заявлението или искането за плащане се считат за недопустими и
на бенефициера не се предоставят помощ или подпомагане.
2.
С изключение на случаите на непреодолима сила и
извънредни обстоятелства, посочени в член 4, ако бенефициерът
по схемите, предвидени в членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) №
1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1), който има и
задължения за кръстосано съответствие съгласно член 92 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013, не представи формуляра на
единното заявление до крайната дата, упомената в първата алинея
на параграф 1 от настоящия член, се прилага намаление от 1 % за
всеки работен ден. Максималното намаление е ограничено до 25 %.
Процентът на намалението се прилага за общия размер на плаща
нията, свързани с мерките по членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) №
1308/2013, разделен на 3 за мерките за преструктуриране и
конверсия.
3.
С изключение на случаите на непреодолима сила и
извънредни обстоятелства, посочени в член 4, подаването на
изменение на единно заявление или на искане за плащане след
крайната дата за такова подаване, определена от Комисията въз
основа на член 78, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, води
до намаление от 1 % за всеки работен ден на сумите, свързани с
действителното ползване на въпросните земеделски парцели.
Изменения на единното заявление се приемат само преди крайната
дата за късно подаване на единно заявление или на искане за
плащане, посочена в параграф 1, трета алинея. Ако обаче тази
дата е по-ранна от крайната дата за подаване на изменение на
единно заявление или на искане за плащане, посочена в първата
алинея на настоящия параграф, или съвпада с нея, след тази дата
измененията на единното заявление или на искането за плащане се
считат за недопустими.

Член 14
Късно подаване на заявление във връзка с права на плащане
С изключение на случаите на непреодолима сила и извънредни
обстоятелства, посочени в член 4, подаването на заявление за
разпределяне или, когато е приложимо, за увеличение на стой
ността на права на плащане след крайната дата, определена за
целта от Комисията въз основа на член 78, буква б) от Регламент
(ЕС) № 1306/2013, през съответната година води до намаление от
3 % за всеки работен ден на сумите за плащане по отношение на
правата на плащане, или, когато е приложимо, по отношение на
увеличението на стойността на правата на плащане, които трябва
да се разпределят на бенефициера.
Когато това закъснение надхвърли 25 календарни дни, заявлението
се счита за недопустимо и на бенефициера не се разпределят
никакви права на плащане или, когато това е приложимо, не се
извършва никакво увеличение на стойността на правата на
плащане.
(1) Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на
селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72,
(ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 671).
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ГЛАВА IV
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОМОЩТА И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
САНКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ
ПЛАЩАНИЯ И МЕРКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ В ОБХВАТА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА
РАЗДЕЛ 1

Общи правила
Член 15
Изключения при налагане на административни санкции
1.
Административните санкции, предвидени в настоящата глава,
не се налагат по отношение на частта от заявлението за помощ или
искането за плащане, за която бенефициерът уведоми компетентния
орган в писмен вид, че заявлението за помощ или искането за
плащане е грешно или е станало грешно, след като е било
подадено, при условие че бенефициерът не е бил информиран за
намерението на компетентния орган да извърши проверка на място
и че органът все още не е информирал бенефициера за несъот
ветствия в заявлението или искането.
2.
В резултат на подадената от бенефициера информация
съгласно параграф 1 заявлението за помощ или искането за
плащане се поправя, за да отрази действителното положение.
▼M1
Член 15a
Индивидуално ограничение или таван
Когато в рамките на дадена схема за помощ или мярка за
подпомагане е приложимо индивидуално ограничение или индиви
дуален таван и площта или броят на животните, декларирани от
бенефициера, надвишават индивидуалното ограничение или инди
видуалния таван, декларираната площ или съответстващият ѝ брой
декларирани животни се коригират до ограничението или до
тавана, определени за съответния бенефициер.
▼B
Член 16
Недеклариране на всички площи
1.
Ако за дадена година определен бенефициер не декларира
всички земеделски парцели, свързани с площите по член 72,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, а разликата между
общата площ, декларирана в единното заявление и/или искане за
плащане, от една страна, и декларираната площ плюс общата площ
на недекларираните парцели, от друга страна, е над 3 % от декла
рираната площ, общият размер на директните плащания за площ
и/или подпомагането по мерките за подпомагане за площ, дължим
на съответния бенефициер за съответната година, се намалява с до
3 % в зависимост от тежестта на пропуска.
Санкцията, изчислена в съответствие с първата алинея, се намалява
с размера на всяка административна санкция, приложена в съот
ветствие с член 28, параграф 2.
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2.
Параграф 1 се прилага и за плащанията, свързани със схемите
по членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, когато бене
фициерът трябва да изпълнява задължения за кръстосано съот
ветствие по силата на член 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
Процентът на намалението се прилага за общия размер на плаща
нията, свързани с мерките по членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) №
1308/2013, разделен на 3 за мерките за преструктуриране и
конверсия.
3.
Параграф 1 не се прилага за плащанията по схемата за дребни
земеделски стопани, предвидена в дял V от Регламент (ЕС) №
1307/2013.

РАЗДЕЛ 2

Схеми за помощи за площ, с изключение на плащането за
селскостопански практики, благоприятни за климата и
околната среда, или мерки за подпомагане за площ
Член 17
Общи принципи
▼M1
1.
За целите на настоящия раздел се разграничават според случая
следните групи култури:
а) площи, декларирани с цел активиране на правата на плащане по
схемата за основно плащане или с цел получаване на плащане
по схемата за единно плащане на площ;
б) площи, даващи право на преразпределително плащане;
в) площи, даващи право на плащания по схемата за млади земе
делски стопани;
г) площи, декларирани по мерките за доброволно обвързано с
производството подпомагане;
д) група за всяка от площите, декларирани за целите на някоя
друга свързана с площ схема за помощ или мярка за
подпомагане, за която се прилага различен размер на помощта
или подпомагането;
е) площи, декларирани в графата „с друго предназначение“.
За целите на първа алинея, буква д), по отношение на плащанията
за районите с природни или други специфични ограничения,
посочени в член 31 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, когато се
използват прогресивно намаляващи размери на помощта, се взема
предвид средната стойност на тези размери за съответните декла
рирани площи.
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2.
Когато една и
заявление за помощи
за помощи или мерки
предвид поотделно за
подпомагане.

съща площ се декларира във връзка със
и/или искане за плащане по няколко схеми
за подпомагане на площ, тази площ се взема
всяка от тези схеми за помощи или мерки за

Член 18
Начин на изчисляване на плащанията на площ
1.
По отношение на заявленията за помощ по схемата за основно
плащане, схемата за дребни земеделски стопани, преразпредели
телното плащане, плащането за райони с природни ограничения
и, когато е приложимо — схемата за млади земеделски стопани,
и когато държавите членки прилагат схемата за основно плащане,
се прилагат следните правила:
а) ако броят на декларираните права на плащане надвишава броя
на правата на плащане, с които разполага бенефициерът, броят
на декларираните права на плащане се намалява до броя на
правата на плащане, с които разполага бенефициерът;
б) ако има разлика между броя на декларираните права на плащане
и декларираната площ, декларираната площ се поправя, като се
взема най-ниската стойност.
Настоящият параграф не се прилага през първата година на
разпределяне на правата на плащане.
2.
В случай на плащане за млади земеделски стопани и когато
съответната държава членка избере да въведе метода за плащане,
предвиден в член 50, параграфи 6, 7 и 8 от Регламент (ЕС) №
1307/2013; ако площта, декларирана по схемата за основно
плащане или схемата за единно плащане на площ, надвишава
определената от държавата членка граница съгласно член 50,
параграф 9 от същия регламент, декларираната площ се намалява
до тази граница.
3.
В случай на преразпределително плащане, ако площта, декла
рирана по схемата за основно плащане или схемата за единно
плащане на площ, надвишава определената от държавата членка
граница съгласно член 41, параграф 4 от Регламент (ЕС) №
1307/2013, декларираната площ се намалява до тази граница.
4.
В случай на плащане за райони с природни ограничения и
когато държавата членка избере метода на плащане по член 48,
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, ако площта, декла
рирана по схемата за основно плащане или схемата за единно
плащане на площ, надвишава определената от държавата членка
максимална площ в хектари, декларираната площ се намалява до
тази граница.
5.
В случай на заявления за помощ и/или искания за плащане по
схеми за помощи или мерки за подпомагане на площ, ако бъде
констатирано, че установената площ за група култури е по-голяма
от декларираната в заявлението за помощ, за изчисляването на
размера на помощта или подпомагането се използва декларираната
площ.
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6.
Без да се засягат административните санкции по член 19, в
случай на заявления за помощ и/или искания за плащане по схеми
за помощи или мерки за подпомагане на площ, ако декларираната
площ надвишава установената площ за дадена група култури по
член 17, параграф 1, размерът на помощта се изчислява въз
основа на установената площ за тази група култури.
Въпреки това, без да се засягат разпоредбите на член 60 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013, ако разликата между общата уста
новена площ и общата площ, декларирана за плащане по схемите
за директни помощи, предвидени в дялове III, IV и V от Регламент
(ЕС) № 1307/2013, е по-малка или равна на 0,1 ha, установената
площ се счита за еднаква с декларираната. За това изчисление се
вземат предвид само свръхдекларираните площи на равнище група
култури по член 17, параграф 1.
Втората алинея не се прилага в случаите, когато тази разлика пред
ставлява над 20 % от общата площ, която е декларирана за
плащания.
7.
За изчислението на размера на помощта по схемата за основно
плащане се взема предвид средната стойност на различните права
на плащане във връзка със съответната декларирана площ.

Член 19
Административни санкции при свръхдеклариране
1.
Ако във връзка с дадена група култури по член 17, параграф 1
площта, декларирана за целите на схеми за помощи или мерки за
подпомагане на площ, надвишава установената по реда на член 18
площ, размерът на помощта се изчислява въз основа на устано
вената площ, намалена с двойния размер на установената разлика,
ако тази разлика превишава 3 % или два хектара, но не повече от
20 % от установената площ.
Ако разликата превишава 20 % от установената площ, за съот
ветната група култури не се отпуска помощ или подпомагане на
площ.
2.
Ако разликата превишава 50 %, за съответната група култури
не се отпуска помощ или подпомагане за площ. Освен това на
бенефициера се налага допълнителна санкция, равна на размера
на помощта или подпомагането, отговарящи на разликата между
декларираната площ и площта, установена в съответствие с член
18.
▼M1
3.
Ако сумата, изчислена съгласно параграфи 1 и 2, не може да
бъде изцяло прихваната в съответствие с член 28 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията (1) през следващите три
календарни години след календарната година на констатацията,
неиздължената сума се анулира.
(1) Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август
2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
разплащателните агенции и други органи, финансовото управление,
уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и
прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 59).
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Член 19a
Административни санкции при свръхдеклариране на площи по
схемата за основно плащане, схемата за единно плащане на
площ, преразпределителното плащане, схемата за млади
земеделски стопани, плащането за районите с природни
ограничения, схемата за дребни земеделски стопани,
плащанията по „Натура 2000“ и по Рамковата директива за
водите и плащанията за районите с природни или други
специфични ограничения

1.
Ако по отношение на група култури, посочена в член 17,
параграф 1, декларираната площ по схемите за помощ, предвидени
в дял III, глави 1, 2, 4 и 5 и дял V от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
и по мерките за подпомагане, посочени в членове 30 и 31 от
Регламент (ЕС) № 1305/2013, надвишава установената площ в съот
ветствие с член 18 от настоящия регламент, помощта или подпома
гането се изчисляват въз основа на установената площ, намалена с
1,5-кратния размер на установената разлика, ако тази разлика е поголяма от 3 % от установената площ или по-голяма от 2 хектара.

Административната санкция не превишава 100 % от сумите, осно
ваващи се на декларираната площ.

▼C1
2.
Когато на бенефициера все още не е наложена админист
ративна санкция по параграф 1 за свръхдеклариране на площи по
съответната схема за помощ или мярка за подпомагане, посочената
в същия параграф административна санкция се намалява с 50 %,
ако разликата между декларираната и установената площ не
надвишава 10 % от установената площ.

▼M1
3.
Когато административната санкция на даден бенефициер е
била намалена в съответствие с параграф 2 и на същия бенефициер
следва да се наложи друга административна санкция, посочена в
настоящия член и в член 21, по съответната схема за помощ или
мярка за подпомагане за следващата референтна година, бенефи
циерът плаща пълния размер на административната санкция за
съответната следваща референтна година, плюс сумата, с която
изчислената съгласно параграф 1 административна санкция е била
намалена в съответствие с параграф 2.

4.
Ако сумата, изчислена съгласно параграфи 1, 2 и 3, не може
да бъде изцяло прихваната в съответствие с член 28 от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 908/2014 през следващите три календарни
години след календарната година на констатацията, неиздължената
сума се анулира.
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Член 20
Административни

санкции във връзка
плащане за памук

със

специалното

Без да се засягат административните санкции, налагани по силата
на член 19 от настоящия регламент, ако се установи, че бенефи
циерът не изпълнява задълженията, произтичащи от член 61,
параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Коми
сията (1), бенефициерът губи правото на увеличение на помощта,
предвидено в член 60, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
Освен това помощта за памук на отговарящ на критериите за
допустимост хектар съгласно член 57 от Регламент (ЕС) №
1307/2013 се намалява с размера на увеличението, което бенефи
циерът инак би получил по силата на член 60, параграф 2 от същия
регламент.

Член 21
Административни санкции за нарушения, различни от
свръхдекларирането на площи, свързани с плащания за
млади земеделски стопани съгласно дял III, глава V от
Регламент (ЕС) № 1307/2013
1.
Без да се засягат административните санкции, налагани по
силата на член 19, когато бъде установено, че бенефициерът не
изпълнява задълженията по член 50, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 1307/2013 и член 49 от Делегиран регламент (ЕС) №
639/2014, помощта за млади земеделски стопани не се изплаща
или се оттегля изцяло. Освен това когато се установи, че бенефи
циерът е предоставил неверни сведения, за да докаже, че изпълнява
задълженията си, се налага санкция в размер на 20 % от сумата,
която бенефициерът е получил или инак би получил като плащане
за млади земеделски стопани по силата на член 50, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013.
▼M1
2.
Ако сумата от извършените недължими плащания и админист
ративните санкции, посочени в параграф 1, не може да бъде изцяло
прихваната в съответствие с член 28 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 908/2014 през следващите три календарни години след
календарната година на констатацията, неиздължената сума се
анулира.
▼B
РАЗДЕЛ 3

Плащане за селскостопански практики, благоприятни за
климата и околната среда
Член 22
Общи принципи
1.
За целите на настоящия раздел според случая се различават
следните групи култури:
(1) Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 г.
за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския
парламент и на Съвета за установяване на правила за директни
плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките
на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X
към същия регламент (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален
вестник).
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а) всяка група площи, декларирани като определена култура,
посочена в член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
б) площи, които са декларирани като постоянно затревени площи и
са екологично чувствителни, както е посочено в член 45,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
в) площи, различни от посочените в буква б), декларирани като
постоянно затревени площи; както и
г) площи, декларирани като екологично насочени площи, както е
посочено в член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
2.
Когато една и съща площ се декларира за повече от една
група култури, тази площ се взема предвид поотделно за всяка от
тези групи култури.

Член 23
Начин на изчисление на плащането за селскостопански
практики, благоприятни за климата и околната среда, във
връзка с отговарящите на критериите за допустимост площи
в хектари, декларирани по схемата за основно плащане или
схемата за единно плащане на площ
1.
Когато държавата членка прилага схемата за основно
плащане, са в сила следните правила:
а) ако броят на декларираните права на плащане надвишава броя
на правата на плащане, с които разполага бенефициерът, броят
на декларираните права на плащане се намалява до броя на
правата на плащане, с които разполага бенефициерът;
б) ако има разлика между броя на декларираните права на плащане
и декларираната площ, декларираната площ се поправя, като се
взема най-ниската стойност.
2.
Без да се засягат административните санкции, приложими по
член 28, ако площта, декларирана в единно заявление за основно
плащане или за единно плащане на площ, надвишава установената
площ, за изчислението на плащането за селскостопански практики,
благоприятни за климата и околната среда (наричано по-долу
„плащане за екологизиране“), се използва установената площ.
Ако обаче бъде констатирано, че установената площ за схемата за
основно плащане или схемата за единно плащане на площ е поголяма от площта, декларирана в заявлението за помощ, за изчис
лението на плащането за екологизиране се използва декларираната
площ.

Член 24
Намаление на плащането за екологизиране при неспазване на
изискванията за диверсификация на културите
1.
Когато по силата на член 44 от Регламент (ЕС) № 1307/2013
се изисква площта на основната култура да не превишава 75 % от
общата площ на обработваемата земя, но площта, установена за
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основната група култури, превишава 75 %, площта, която трябва да
се използва за изчислението на плащането за екологизиране по
член 23 от настоящия регламент, се намалява с 50 % от устано
вената обща площ на обработваемата земя, умножена по коефи
циента на разликата.

Коефициентът на разликата по първа алинея е делът на площта на
основната група култури, която превишава 75 % от установената
обща площ на обработваемата земя в общата площ, необходима за
другите групи култури.

2.
Когато по силата на член 44 от Регламент (ЕС) № 1307/2013
се изисква площта на основната култура да не превишава 95 % от
установената обща площ на обработваемата земя, но площта, уста
новена за двете основни групи култури, превишава 95 %, площта,
която трябва да се използва за изчислението на плащането за
екологизиране по член 23 от настоящия регламент, се намалява с
50 % от установената обща площ на обработваемата земя,
умножена по коефициента на разликата.

Коефициентът на разликата по първа алинея е делът на площта на
двете основни групи култури, която превишава 95 % от устано
вената обща площ на обработваемата земя, в общата площ, необ
ходима за другите групи култури.

3.
Когато по силата на член 44 от Регламент (ЕС) № 1307/2013
се изисква площта на основната култура да не превишава 75 % от
установената обща площ на обработваемата земя, а площта на
двете основни култури да не превишава 95 % от установената
обща площ на обработваемата земя, но площта, установена за
основната група култури превишава 75 %, а площта, установена
за двете основни групи култури превишава 95 %, площта, която
трябва да се използва за изчислението на плащането за екологи
зиране по член 23 от настоящия регламент, се намалява с 50 % от
установената обща площ на обработваемата земя, умножена по
коефициента на разликата.

Коефициентът на разликата по първа алинея е равен на сбора на
коефициентите на разликите, изчислени по реда на параграфи 1 и
2. Стойността на този коефициент обаче не може да превишава 1.

▼M1
3a.
Когато съгласно член 44, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1307/2013 се изисква основната култура върху останалата обра
ботваема земя да не заема повече от 75 % от тази останала обра
ботваема земя, а площта, която е установена за основната група
култури върху останалата обработваема земя, заема повече от
75 %, площта, която трябва да се използва за изчисляване на
плащането за екологизиране съгласно член 23 от настоящия
регламент, се намалява с 50 % от останалата площ на установената
обработваема земя, умножена по коефициента на разликата.

Коефициентът на разликата по първа алинея е делът на площта на
основната група култури върху останалата обработваема земя,
която превишава 75 % от останалата установена обработваема
земя в общата площ, необходима за другите групи култури върху
тази останала обработваема земя.
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4.
Когато бъде установено, че даден бенефициер не спазва
изискванията за диверсификация на културите, описани в
настоящия член, в продължение на три години, площта, с която
се намалява площта, която трябва да се използва за изчисляване
на плащането за екологизиране по параграфи 1, 2, 3 и 3а за след
ващите години, е общата площ на установената обработваема земя,
умножена по приложимия коефициент на разликата.

▼B
Член 25
Намаление на плащането за екологизиране при неспазване на
изискванията за постоянно затревените площи
1.
Ако бъде установено неспазване на член 45, параграф 1, трета
алинея от Регламент (ЕС) № 1307/2013, площта, която трябва да се
използва за изчислението на плащането за екологизиране по член
23 от настоящия регламент, се намалява с площта, установена като
неотговаряща на изискванията по член 45, параграф 1, трета алинея
от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

2.
Ако бъде установено неспазване на задълженията по член 44
от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014, площта, която трябва да
се използва за изчислението на плащането за екологизиране по
член 23 от настоящия регламент, се намалява с площта, установена
като неотговаряща на изискванията по член 44 от Делегиран
регламент (ЕС) № 639/2014.

3.
Неспазванията се считат за установени, ако са констатирани
като последица от всякакъв вид проверка, извършена в съот
ветствие с член 74 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, или след
като са били доведени до вниманието на компетентния контролен
орган по какъвто и да било друг начин.

Член 26
Намаление на плащането за екологизиране при неспазване на
изискванията за екологично насочените площи
1.
Изискваната по силата на член 46, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1307/2013 екологично насочена площ, наричана по-долу
„изискваната екологично насочена площ“, се изчислява въз
основа на установената обща площ на обработваемата земя,
включваща в съответните случаи по член 46, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013 установените площи по член 46,
параграф 2, първа алинея, букви в), г), ж) и з) от същия регламент.

2.
Ако изискваната екологично насочена площ надвишава
екологично насочената площ, която е установена при отчитане на
тегловната стойност на екологично насочените площи по реда на
член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, площта, която
трябва да се използва за изчислението на плащането за екологи
зиране по член 23 от настоящия регламент, се намалява с 50 % от
установената обща площ на обработваемата земя, включваща в
съответните случаи по член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) №
1307/2013 установените площи по член 46, параграф 2, първа
алинея, букви в), г), ж) и з) от посочения регламент, умножена
по коефициента на разликата.
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Коефициентът на разликата по първа алинея е равен на дела на
разликата между изискваната екологично насочена площ и устано
вената екологично насочена площ спрямо изискваната екологично
насочена площ.
3.
Когато бъде установено, че даден бенефициер не спазва
изискванията за екологично насочена площ, описани в настоящия
член, в продължение на три години, площта, използвана за изчис
ляване на плащането за екологизиране, се намалява съгласно
параграф 2 за следващите години с общата установена площ на
обработваемата земя, включително, ако е приложимо съгласно
член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, установените
площи, посочени в член 46, параграф 2, първа алинея, букви в), г),
ж) и з) от същия регламент, умножени по коефициента на
разликата.

Член 27
Максимално намаление на плащането за екологизиране
1.
Сумата на намаленията, изчислени в съответствие с членове
24 и 26, изразена в хектари, не надвишава общия брой хектари
установена обработваема земя, включваща в съответните случаи
по член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 устано
вените площи по член 46, параграф 2, първа алинея, букви в), г),
ж) и з) от посочения регламент.
2.
Без да се засяга налагането на административни санкции по
член 28, общият размер на намалението, изчислен по реда на
членове 24—26, не надвишава размера на плащането за екологи
зиране, изчислено по реда на член 23.

Член 28
Административни санкции по отношение на плащането за
екологизиране
1.
Ако площта, която трябва да се използва за изчислението на
плащането за екологизиране по член 23, се различава от площта,
която трябва да се използва за изчислението на плащането за
екологизиране след прилагане на членове 24—27, плащането за
екологизиране се изчислява въз основа на втората посочена площ,
намалена с двойния размер на установената разлика, ако тази
разлика превишава 3 % или два хектара, но не повече от 20 % от
площта, която трябва да се използва за изчислението на плащането
за екологизиране след прилагане на членове 24—27.
Ако разликата превишава 20 %, помощ не се отпуска.
Ако разликата превишава 50 %, помощ не се отпуска. Освен това
на бенефициера се налага допълнителна санкция, равна на размера
на помощта, съответстващ на разликата между площта, която
трябва да се използва за изчислението на плащането за екологи
зиране по член 23, и площта, която трябва да се използва за изчис
лението на плащането за екологизиране след прилагане на членове
24—27.
2.
Ако бенефициерът не декларира площта на цялата си обра
ботваема земя, в резултат на което той би могъл да бъде изключен
от задълженията, предвидени в членове 44, 45 и 46 от Регламент
(ЕС) № 1307/2013, и/или не декларира всичките си постоянно
затревени площи, които са екологично чувствителни по смисъла
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на член 45, параграф 1 от същия регламент, и ако недекларираната
площ надвишава 0,1 хектар, площта, която трябва да се използва за
изчислението на плащането за екологизиране след прилагане на
членове 24—27 от настоящия регламент, се намалява допълнително
с 10 %.
3.
По силата на член 77, параграф 6 от Регламент (ЕС) №
1306/2013 административната санкция, изчислена по реда на
параграфи 1 и 2 от настоящия член, не се налага за референтните
2015 и 2016 години. Административната санкция, изчислена по
реда на параграфи 1 и 2, се разделя на 5 и се ограничава до
20 % от размера на плащането за екологизиране, на което съот
ветният земеделски стопанин би имал право по силата на член 23
през референтната 2017 година; тя се разделя на 4 и се ограничава
до 25 % от същия размер за референтната 2018 и следващите
години.
▼M1
4.
Ако сумата от административните санкции, изчислени
съгласно параграфи 1, 2 и 3, не може да бъде изцяло прихваната
в съответствие с член 28 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 908/2014 през следващите три календарни години след кален
дарната година на констатацията, неиздължената сума се анулира.
▼B
Член 29
Приложими разпоредби за еквивалентните практики
Настоящият раздел се прилага mutatis mutandis по отношение на
еквивалентните практики по член 43, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 1307/2013.

РАЗДЕЛ 4

Доброволно обвързано с производството подпомагане въз основа
на заявленията за помощ по схемите за помощи за животни
или подпомагането за развитие на селските райони въз основа
на исканията за плащане по мерките за подпомагане за
животни
Член 30
Основа за изчисление
1.
В никакъв случай не може да се отпусне помощ или
подпомагане за по-голям брой животни от посочения в заявлението
за помощ или искането за плащане.
2.
Животните в стопанството се считат за установени, само ако
са идентифицирани в заявлението за помощ или искането за
плащане. Идентифицираните животни може да бъдат заменени
без загуба на правото да се получи плащане на помощ или
подпомагане, при условие че компетентният орган все още не е
информирал бенефициера за несъответствия в заявлението или
искането или все още не го е уведомил за намерението си да
извърши проверка на място. Когато държава членка не се
възползва от възможността за система без искания съгласно
правилата, определени от Комисията въз основа на член 78,
буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, тя прави всичко необ
ходимо, за да гарантира, че няма съмнения по въпроса за кои
животни се отнасят заявленията или исканията на бенефициера.
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3.
Без да се засяга член 31, ако декларираният в заявлението за
помощ или искането за плащане брой животни превишава броя,
определен в резултат на административни проверки или проверки
на място, размерът на помощта или подпомагането се изчислява
въз основа на установените животни.
▼M1
3a.
Когато животните са преместени на други места, различни от
местата, за които е изпратено уведомление в съответствие с член
21, параграф 1, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 809/2014, през определения от държавата членка период,
посочен в същата буква, те се считат за установени, ако са били
локализирани незабавно в рамките на земеделското стопанство по
време на проверката на място.
▼B
4.
Когато бъдат установени несъответствия във връзка със
системата за идентификация и регистрация на едър рогат
добитък, се прилагат следните разпоредби:
а) говедо в стопанството, загубило една от двете си ушни марки, се
счита за установено, при условие че е ясно и индивидуално
идентифицирано чрез другите елементи на системата за иденти
фикация и регистрация на едър рогат добитък, посочена в член
3, първи параграф, букви б), в) и г) от Регламент (ЕО) №
1760/2000;
б) когато само едно говедо в дадено стопанство е загубило двете
ушни марки, животното се счита за определено, при условие че
все още може да бъде идентифицирано чрез регистър, паспорт
на животното, база данни или други средства, посочени в
Регламент (ЕО) № 1760/2000, и при условие че животновъдът
може да представи доказателства, че вече е предприел мерки за
отстраняване на проблема преди обявяване на проверката на
място;
▼M1
в) когато установените несъответствия се отнасят до неправилни
вписвания в регистъра, в паспортите на животните или в компю
тризираната база данни за животни, но не са от значение за
проверка на спазването на условията за допустимост — с
изключение на посоченото в член 53, параграф 4 от Делегиран
регламент (ЕС) № 639/2014 — по съответната схема за помощ
или мярка за подпомагане, съответното животно се счита за
неустановено само ако такива неправилни вписвания се
констатират при най-малко две проверки в рамките на 24месечен период. Във всички други случаи съответните
животни се считат за неустановени след първата констатация.
▼B
Информацията, записвана в системата за идентификация и
регистрация на едър рогат добитък, и уведомленията, подавани
към нея, могат да бъдат поправяни по всяко време в случай на
явни грешки, признати от компетентния орган.
5.
Овца или коза в стопанството, загубила една ушна марка, се
счита за установена, при условие че животното все още може да
бъде идентифицирано чрез първо средство за идентификация
съгласно член 4, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) №
21/2004 и при условие че всички останали изисквания на
системата за идентификация и регистрация на животни от рода
на овцете и козите са изпълнени.
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Член 31
Административни санкции във връзка с декларираните
животни по схемите за помощи за животни или мерките за
подпомагане за животни
1.
Когато във връзка със заявление за помощ по схема за
помощи за животни или във връзка с искане за плащане по
мярка за подпомагане за животни или вид операция по такава
мярка за подпомагане бъде констатирана разлика между броя на
декларираните животни и броя, установен съгласно член 30,
параграф 3, общият размер на помощта или подпомагането, на
която или което бенефициерът има право съгласно тази схема за
помощ или мярка за подпомагане или вид операция по такава
мярка за подпомагане за съответната референтна година, се
намалява с процента, който се определя съгласно параграф 3 от
настоящия член, ако са констатирани не повече от три животни с
несъответствия.
2.
Ако са констатирани повече от три животни с несъответствия,
посоченият в параграф 1 общ размер на помощта или подпома
гането, на която или което бенефициерът има право съгласно
схемата за помощ или мярката за подпомагане или вида операция
по такава мярка за подпомагане за съответната референтна година,
се намалява със:
а) процента, който се определя съгласно параграф 3, ако той не е
по-голям от 10 %;
б) двукратния размер на процента, който се определя съгласно
параграф 3, ако той е по-голям от 10 %, но не по-голям от 20 %.
Ако процентът, определен съгласно параграф 3, е по-голям от
20 %, помощта или подпомагането, на която или което бенефи
циерът би имал право съгласно член 30, параграф 3 по схемата
за помощ или мярката за подпомагане или вида операция по
такава мярка за подпомагане, не се отпуска за съответната рефе
рентна година.
Ако процентът, определен съгласно параграф 3, е по-голям от
50 %, помощта или подпомагането, на която или което бенефи
циерът би имал право съгласно член 30, параграф 3 по схемата
за помощ или мярката за подпомагане или вида операция по
такава мярка за подпомагане, не се отпуска за съответната рефе
рентна година. Освен това на бенефициера се налага допълнителна
санкция в размер, равен на сумата, съответстваща на разликата
между декларирания брой животни и установения брой животни
съгласно член 30, параграф 3. Ако тази сума не може да бъде
изцяло прихваната в съответствие с член 28 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 908/2014 през следващите три календарни
години след календарната година на констатацията, неиздължената
сума се анулира.
За други видове, различни от посочените в член 30, параграфи 4 и
5 от настоящия регламент, държавите членки могат да решат да
определят брой на животните, различен от прага от три животни,
предвиден в параграфи 1 и 2 от настоящия член. При определянето
на този брой държавите членки вземат мерки той да е по същество
равностоен на посочения праг, като наред с другото вземат предвид
животинските единици и/или размера на отпусканата помощ или
подпомагане.
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3.
За определяне на процентите, посочени в параграфи 1 и 2,
броят на животните, които са декларирани по схема за помощи
за животни или мярка за подпомагане за животни или вид
операция и във връзка с които са констатирани несъответствия,
се разделя на броя на животните, които са установени по съот
ветната схема за помощи за животни или мярка за подпомагане
или вид операция по такава мярка за подпомагане във връзка със
заявлението за помощ или искането за плащане или вида операция
по такава мярка за подпомагане за съответната референтна година.
За целите на настоящия параграф, когато държава членка се
възползва от възможността за система без искания в съответствие
с член 21, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014,
потенциално допустимите животни, за които е установено, че са
неправилно идентифицирани или неправилно регистрирани в
системата за идентификация и регистрация на животни, се считат
за животни с констатирани несъответствия, независимо от статута
им по отношение на изпълнението на изискванията за допустимост,
предвидени в член 53, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС)
№ 639/2014.
4.
Когато изчисляването на общия размер на помощта или
подпомагането, на която или което бенефициерът има право
съгласно дадена схема за помощ или мярка за подпомагане или
вид операция по такава мярка за подпомагане за съответната рефе
рентна година, се основава на броя дни, през които отговарящите
на условията за допустимост животни се намират в стопанството,
изчисляването на броя на животните с констатирани несъот
ветствия съгласно параграфи 1 и 2 също се основава на броя
дни, през които тези животни се намират в стопанството.
За потенциално допустимите животни, посочени в параграф 3,
втора алинея, изчисляването на броя на животните с констатирани
несъответствия се основава на броя дни, през които животните
отговарят на изискванията за помощта или подпомагането.
▼B
Член 32
Изключения при налагането на административни санкции при
въздействие на природни сили
Административните санкции по член 31 не се налагат в случаите,
когато бенефициерът не може да изпълни критериите за допус
тимост, ангажиментите или други задължения в резултат на въздей
ствието на природни сили върху животните му, при условие че е
уведомил компетентния орган в писмена форма в срок от десет
работни дни от момента, в който е установил намалението на
броя на животните.
Без да се засягат действителните обстоятелства, които следва да се
вземат предвид в отделни случаи, компетентните органи могат да
признаят следните случаи на естествени обстоятелства, засягащи
стадото едър или дребен рогат добитък:
а) смърт на животно в резултат на болест; или
б) смърт на животно в резултат на инцидент, за който бенефи
циерът не може да бъде държан отговорен.
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Член 33
Допълнителни санкции и мерки
1.
Държавите членки могат да предвидят в националното си
законодателство допълнителни санкции за посредниците,
участващи в процедурата по отпускане на помощи или
подпомагане, за да се осигури спазването на изискванията за
контрол, в това число спазването на задълженията за уведомяване.
2.
По отношение на сведения, предоставяни от служби, органи
или организации, различни от компетентните органи съгласно
правилата, определени от Комисията въз основа на член 78,
буква в) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, ако се установи, че в
резултат на небрежност или умисъл са предоставени неверни
сведения, съответната държава членка налага подходящи санкции
съгласно националното законодателство. Когато такива несъот
ветствия бъдат установени повторно, въпросната служба, орган
или организация се лишава за срок от най-малко една година от
правото да предоставя сведения, валидни за целите на подпома
гането.
▼M1
Член 34
Изменения и корекции на вписванията в компютризираната
база данни за животни
Що се отнася до декларираните животни, по отношение на
грешките и пропуските във връзка с вписванията в компютризи
раната база данни за животни, направени от момента на подаване
на заявлението за помощ или искането за плащане, се прилагат
разпоредбите на член 15.
▼B
ДЯЛ III
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА
ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ
Член 35
Неспазване на критерии за допустимост, различни от размера
на площите или броя на животните, както и на ангажименти
или други задължения
1.
Исканото подпомагане се отказва или оттегля изцяло, когато
не са изпълнени критериите за допустимост.
2.
Исканото подпомагане се отказва или оттегля изцяло или
частично, когато не са спазени следните ангажименти или други
задължения:
а) ангажименти по програмата за развитие на селските райони; или
б) когато това е приложимо, на други задължения по операцията,
установени съгласно законодателството на Съюза, националното
законодателство или в програмата за развитие на селските
райони, по-специално обществени поръчки, държавни помощи
и други задължителни стандарти и изисквания.
3.
При вземането на решение относно размера на отказ или
оттегляне на подпомагането при неспазване на ангажиментите
или други задължения, посочени в параграф 2, държавата членка
отчита тежестта, степента, продължителността и системността на
неспазването във връзка с условията за подпомагане, посочени в
параграф 2.
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Тежестта на неспазването зависи по-специално от значимостта на
последствията от неспазването, като се отчитат целите на ангажи
ментите или задълженията, които не са изпълнени.
Степента на неспазването зависи по-специално от въздействието му
върху операцията като цяло.
Продължителността зависи по-специално от времетраенето на
въздействието или от възможността това въздействие да бъде
прекратено с разумни средства.
Системността на неспазването зависи от това дали подобни случаи
на неспазване са били констатирани при същия бенефициер и
същата мярка или същия вид операция и по-рано през последните
четири години или през целия програмен период 2014—2020 г.,
или при подобна мярка през програмния период 2007—2013 г.
4.
В случай на многогодишни ангажименти или плащания, оттег
лянията въз основа на критериите, посочени в параграф 3, се
прилагат и за сумите, вече изплатени за същата операция през
предходните години.
5.
Ако общата оценка въз основа на критериите, посочени в
параграф 3, води до установяването на сериозно неспазване,
подпомагането се отказва или оттегля изцяло. Освен това бенефи
циерът се изключва от възможността да получава подпомагане по
същата мярка или същия вид операция за календарната година на
констатацията и за следващата календарна година.
6.
Когато се установи, че бенефициерът е представил неверни
сведения с цел да получи подпомагане или поради небрежност е
пропуснал да предостави необходимата информация, подпома
гането не се изплаща или се оттегля изцяло. Освен това бенефи
циерът се изключва от възможността да получава подпомагане по
същата мярка или същия вид операция през календарната година на
констатацията и през следващата календарна година.
▼M1
7.
Ако оттеглянията и административните санкции, посочени в
параграфи 1, 2, 4, 5 и 6, не могат да бъдат изцяло прихванати в
съответствие с член 28 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 908/2014 през следващите три календарни години след кален
дарната година на констатацията, неиздължената сума се анулира.
▼B
Член 36
Преустановяване на подпомагането
Разплащателната агенция може да преустанови подпомагането,
свързано с някои разходи, когато бъде установено неспазване,
водещо до административна санкция. Преустановяването се
отменя от разплащателната агенция веднага след като бенефи
циерът докаже по удовлетворителен за компетентния орган
начин, че ситуацията е била коригирана. Максималният срок на
преустановяването не надхвърля три месеца. Държавите членки
могат да определят по-кратък максимален срок в зависимост от
вида на операцията и въздействието, което неспазването оказва.
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Разплащателната агенция може да преустанови подпомагането,
само когато неспазването не засяга постигането на общата цел на
въпросната операция, и ако се очаква, че бенефициерът е в
състояние да коригира ситуацията през определения максимален
срок.

ДЯЛ IV
СИСТЕМИ
САНКЦИИ

ЗА
КОНТРОЛ
И
АДМИНИСТРАТИВНИ
ВЪВ
ВРЪЗКА
С
КРЪСТОСАНОТО
СЪОТВЕТСТВИЕ
ГЛАВА I

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННИ ПАСИЩА

Член 37
Задължения за поддържане на постоянни пасища
1.
Когато се установи, че посоченото в член 3, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 1122/2009 съотношение през 2014 г. е намаляло
на национално или регионално равнище, съответната държава
членка може да предвиди за бенефициерите, подаващи заявления
за каквато и да било помощ по схемите за директни плащания през
2015 г., задължението да не преобразуват земя за постоянно пасище
без предварително разрешение.
Когато се установи, че през 2014 г. споменатото съотношение е
намаляло с над 5 %, съответната държава членка предвижда
такова задължение.
Ако разрешението, посочено в първа и втора алинея, зависи от
условието дадена площ от земя да бъде определена за постоянно
пасище, то чрез дерогация от определението, посочено в член 2,
втори параграф, точка 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009, тази земя
се счита за постоянно пасище от първия ден на преобразуването.
Тази площ се използва за отглеждане на трева или на други тревни
фуражни култури в продължение на пет последователни години,
считано от датата на преобразуване.
2.
Посоченото в параграф 1 задължение за бенефициерите не се
прилага, когато бенефициерите са преобразували земя в постоянни
пасища в съответствие с регламенти (ЕИО) № 2078/92 (1), (ЕО) №
1257/1999 (2) и (ЕО) № 1698/2005 на Съвета.
3.
Когато се установи, че през 2014 г. спазването на задълже
нието, посочено в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1122/2009, не може да бъде гарантирано, съответната държава
членка предвижда в допълнение към мерките, които трябва да се
вземат в съответствие с параграф 1 от настоящия член, на
национално или регионално равнище, задължение за бенефи
циерите, подаващи заявления за помощ по схеми за директни
плащания през 2015 г., да възстановят земята в земя за постоянно
пасище.
(1) Регламент (ЕИО) № 2078/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. за методи за
земеделско производство, съвместими с изискванията за опазване на
околната среда, както и за запазване на природната среда (ОВ L 215,
30.7.1992 г., стр. 85).
(2) Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд
за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение
и отмяна на някои регламенти (ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80).
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Първа алинея се прилага само за бенефициери, разполагащи със
земя, която е преобразувана от земя за постоянно пасище в земя
за друго ползване.
Първа алинея се прилага по отношение на площ от така
преобразувана земя от началната дата на 24-месечния период, пред
хождащ последната крайна дата за подаване на единни заявления в
съответната държава членка в съответствие с член 11, параграф 2
от Регламент (ЕО) № 1122/2009.
В такъв случай земеделските стопани преобразуват обратно
определен процент от тази площ в постоянно пасище или
определят такава площ като земя за постоянно пасище. Този
процент се изчислява въз основа на така преобразуваната от земе
делския стопанин площ и площта, необходима за възстановяване на
баланса.
Въпреки това, когато такава площ е била предмет на прехвърляне,
след като е била преобразувана в земя за друго ползване, първа
алинея се прилага само ако прехвърлянето е осъществено след
6 май 2004 г.
Площите, обратно преобразувани или определени като постоянни
пасища, се считат за постоянни пасища чрез дерогация от член 2,
втори параграф, точка 2) от Регламент (ЕО) № 1122/2009 от първия
ден на обратното преобразуване или определянето. Такива площи
се използват за отглеждане на трева или на други тревни фуражни
култури в продължение на пет последователни години, считано от
датата на преобразуване.
4.

Параграфи 1 и 3 се прилагат само през 2015 г.

5.
През 2015 и 2016 г. държавите членки извършват проверки, за
да се гарантира спазването на задълженията по параграфи 1 и 3.

ГЛАВА II
ИЗЧИСЛЯВАНЕ

И

ПРИЛАГАНЕ НА
САНКЦИИ

АДМИНИСТРАТИВНИ

Член 38
Общи правила относно неспазването на задължения
1.
„Системно неспазване“ означава неспазване на едно и също
изискване или един и същ стандарт, установено повече от веднъж
за период от три последователни календарни години, при условие
че бенефициерът е бил уведомен за предишно неспазване и, според
случая, е имал възможност да предприеме необходимите мерки, за
да отстрани това предишно неспазване. За целите на констати
рането на системно неспазване се вземат предвид неспазванията,
установени съгласно Регламент (ЕО) № 1122/2009, и поспециално ДЗЕС 3, както е посочено в приложение II към
Регламент (ЕС) № 1306/2013, се счита за еквивалентен на ЗИУ 2
от приложение II към Регламент (ЕО) № 73/2009 в редакцията му,
която е в сила към 21 декември 2013 г.
2.
Степента на неспазването се определя, като се вземе предвид
по-специално дали неспазването има значително въздействие или е
ограничено до самото стопанство.
3.
Тежестта на неспазването зависи по-специално от значимостта
на последствията от неспазването, като се вземат предвид целите на
съответното изискване или съответния стандарт.
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▼B
4.
Дали неспазването е от траен характер, зависи по-специално
от времетраенето на въздействието или от възможността това
въздействие да бъде прекратено с разумни средства.
5.
За целите на настоящата глава неспазванията се считат за
установени, ако са констатирани вследствие на какъвто и да било
вид проверка, извършена в съответствие с настоящия регламент,
или след като по какъвто и да било друг начин са били доведени
до вниманието на компетентния контролен орган или, когато е
приложимо, разплащателната агенция.

Член 39
Изчисляване и прилагане на административни санкции при
неспазване поради небрежност
1.
Когато констатираното неспазване произтича от небрежност
на бенефициера, се прилага намаление. По правило намалението
е в размер на 3 % от общата сума на плащанията и годишните
премии, посочени в член 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
Разплащателната агенция обаче може въз основа на оценка на
значимостта на неспазването, направена от компетентния
контролен орган в оценъчната част на доклада за проверката, при
която са взети предвид критериите, посочени в член 38, параграфи
1—4, да вземе решение да намали този процент до 1 % или да го
увеличи до 5 % от общата сума, посочена в първа алинея, или в
случаите, когато разпоредбите относно съответното изискване или
съответния стандарт дават известна възможност да не се
санкционира констатираното неспазване или в случаите, в които
подпомагането е предоставено съгласно член 17, параграф 5 и
член 17, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, да не налага
никакви намаления.
2.
Когато държава членка реши да не прилага административна
санкция съгласно член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) №
1306/2013 и бенефициерът не е коригирал ситуацията в срока,
определен от компетентния орган, административната санкция се
прилага.
Крайният срок, определен от компетентния орган, е не по-късно от
края на годината, следваща годината, през която е направена
констатацията.
3.
Когато държава членка се възползва от възможността, пред
видена в член 99, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) №
1306/2013 и бенефициерът не е коригирал ситуацията в срока,
определен от компетентния орган, се прилага намаление от поне
1 %, както е предвидено в параграф 1 от настоящия член, с обратна
сила спрямо годината на първоначалната констатация, когато е
била приложена системата за ранно предупреждение, ако се
установи, че неспазването не е отстранено в максимален срок от
три последователни календарни години, считано от и включващо
въпросната година.
Крайният срок, определен от компетентния орган, е не по-късно от
края на годината, следваща годината, през която е направена
констатацията.
Неспазване, което е отстранено от бенефициера в посочения срок,
не се счита за неспазване за целите на констатирането на системно
неспазване в съответствие с параграф 4.
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4.
Без да се засягат случаите на умишлено неспазване, намале
нието, което се прилага при първата проява на системно
неспазване, както е посочено в параграф 1, се умножава с
коефициент за умножение три.
В случай на по-нататъшни неспазвания коефициентът за
умножение три се прилага всеки път към резултата от намалението,
определено по отношение на предишното системно неспазване.
Максималното намаление обаче не превишава 15 % от общата
сума, посочена в параграф 1.
След като бъде достигнат максималният процент от 15 %, разпла
щателната агенция информира съответния бенефициер, че ако пак
се установи същото неспазване, ще се приеме, че той действа
умишлено по смисъла на член 40.

Член 40
Изчисляване и прилагане на административни санкции при
умишлено неспазване
Когато констатираното неспазване е допуснато от бенефициера
умишлено, намалението, което се прилага към посочената в член
39, параграф 1 обща сума, по правило съставлява 20 % от тази
обща сума.
Разплащателната агенция обаче може въз основа на оценка на
значимостта на неспазването, направена от компетентния
контролен орган в оценъчната част на доклада за проверката, при
която са взети предвид критериите, посочени в член 38, параграфи
1—4, да вземе решение да намали този процент до не по-малко от
15 % или да го увеличи до 100 % от общата сума.

Член 41
Кумулиране на административни санкции
Когато даден случай на неспазване по смисъла на член 2, параграф
1, втора алинея, точка 2), буква б) представлява също така
неспазване по смисъла на член 2, параграф 1, втора алинея, точка
2), буква а), административните санкции се налагат в съответствие
с правилата, определени от Комисията въз основа на член 77,
параграф 8, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

ДЯЛ V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 42
Преходни правила по отношение на кръстосаното съответствие
1.
По отношение на задълженията за кръстосано съответствие на
бенефициерите на мерките, прилагани съгласно Регламент (ЕО) №
1698/2005, се прилагат правилата на системата за контрол и адми
нистративните санкции, предвидени в настоящия регламент и в
актовете за изпълнение, приети от Комисията въз основа на
Регламент (ЕС) № 1306/2013.
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2.
За неспазване на задължения за кръстосано съответствие, за
които не са били налагани административни санкции, тъй като те
са попадали в обхвата на правилото de minimis, посочено съответно
в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 или в член 51,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, се прилага член 97,
параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 по
отношение на задължението на контролния орган да предприеме
необходимите действия, за да се увери, че бенефициерът е
отстранил констатираното неспазване.
Член 43
Отмяна
Регламенти (ЕО) № 1122/2009 и (ЕС) № 65/2011 се отменят,
считано от 1 януари 2015 г.
Въпреки това тези регламенти продължават да се прилагат спрямо:
а) заявленията за помощи за директни плащания, подадени по
отношение на премийни периоди с начало преди 1 януари
2015 г.;
▼M1
б) подадените искания за плащане и заявления за подпомагане за
2014 г. и предходните години и исканията за плащане за 2015 г.
съгласно член 66, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005; и
▼B
в) системата за контрол и административните санкции по
отношение на задълженията на земеделските стопани за кръс
тосано съответствие съгласно членове 85у и 103щ от
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1).
Член 44
Влизане в сила и прилагане
Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публику
ването му в Официален вестник на Европейския съюз.
▼M1
Той се прилага по отношение на заявленията за помощ, заявленията
за подпомагане и исканията за плащане за референтните години
или премийните периоди, започващи от 1 януари 2015 г.
▼B
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага
пряко във всички държави членки.

(1) Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за уста
новяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно
специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент
за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

