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Този правилник се издава в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO
9001:2015 и 27001:2013 и е собственост на ДФ „Земеделие”, който единствено може
да го разпространява и да разрешава цялостното или частичното му копиране.
Настоящият правилник е изцяло съобразен и се базира на:


Присъединителните преговори с Договор за присъединяване на

Република България към Европейския Съюз;


Република България по глава „Земеделие”;



Общностните Регламенти;



Българското Законодателство.
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ПЛАЩАНИЯ”

ОТ

ПРСР

2007-2013Г.,

МЯРКА
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„АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ” И МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ”
ОТ ПРСР 2014-2020Г.
1. Подаване и администриране на заявленията
2. Процедури и проверки, специфични за мярка 214 „Агроекологични плащания” от
ПРСР 2007-2013г., мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично
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11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г.
6. Процедура за условно осчетоводяване на поети ангажименти по мярка 10
„Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие”
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Приложение 1 – Законодателство;
Приложение 2 – Автоматични проверки при подаване на заявление за подпомагане.
Приложение 3 – Процедура за сканиране, съхранение и предаване на заявления за
подпомагане и приложените към тях документи от ОД на ДФЗ към ДДП-ЦУ;
Приложение 4 – Процедура за определяне на невалидни заявления;
Приложение 5 – Процедура за контрол на качеството;
Приложение 6 – Процедура за извършване на пълно или частично оттегляне на
заявление и Уведомление при оттегляне;
Приложение 7 - Процедура за обработка на заявления с форсмажор и алгоритъм за
изчисление на финансовото подпомагане по схемите и мерките на площ;
Приложение 8 – Процедура за обработка на заявления с настъпили форсмажорни
обстоятелства и алгоритъм за изчисление на финансовото подпомагане по схемите
за животни;
Приложение 9 – Процедура за извършаване на замяна на животни в периода на
задържане;
Приложение 10 - Прехвърляне на стопанство;
Приложение 11 – Процедура за изясняване на принадлежността на земеделските
парцели, декларирани от повече от един земеделски стопанин;
Приложение 12 – Процедура за попълване и работа с регистър „Особени залози”;
Приложение 13 – Процедура за извършване на проверка на изискването за активен
фермер;
Приложение 14 – Процедура за изясняване случаите на съмнение за наличие на
изкуствено създадени условия с цел облагодетелстване от СПП, СЕПП, Мярка 13,
МЗС, ДЗС, СМЛК(пл), СМКЮ, ЕЖСК(месо), ДПЖ(пл), ДПЖСК, Биволи, СП(други),
СЗ(основна), СЗ(други) и направление „ОЗИМСВСС“ от Мярка 10 „Агроекология и
климат“;
Приложение 15 – Методика за прилагане на кръстосаното съответствие;
Приложение 16 – Риск анализ (РА);
Приложение 17 –Процедура за определяне на броя заявления за ПнМ за схемите и
мерките по директни плащания. Методи за избор в модула за риск анализ;
Приложение 18 – Бюджетиране – комуникация и мониторинг на национално ниво,
спазване на бюджетна дисциплина;
Приложение 19 – Процедура за изготвяне и проверка на контролна статистика за
схеми/мерки по директни плащания;
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Приложение 20 - Процедура относно реда за установяване и регистриране на
публични държавни вземания на Разплащателна агенция по схемите и мерките,
прилагани от дирекция „Директни плащания";
Приложение 21 – Процедура за обработка на жалби;
Приложение 22 – Процедура за въвеждане и редакция на данни в „Система за
въвеждане на данни от външни институции”;
Приложение 23 - Процедура за извънредна редакция на данните на заявление за
подпомагане;
Приложение 24 – Процедура за определяне на трайно недопустими елементи (ТНЕ);
Приложение 25 – Процедура за администриране на СЕПП и СПП;
Приложение 26 – Процедура за изчисление на разходите за труд, които следва да
бъдат признати при прилагане на намаления на плащанията по СЕПП;
Приложение 27 - Процедура за извършване на изчисления преди оторизация по схема
за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и
околната среда (зелени директни плащания) ЗДП;
Приложение 28 - Процедура за администриране на схемата за млади земеделски
стопани (МЗС);
Приложение 29 – Процедура за извършване на изчисления преди оторизация по
схема за обвързано подпомагане за биволи;
Приложение 30 – Процедура за извършване на изчисления преди оторизация по
схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци - СП (основна група), СП
(други), СЗ (основна група) и СЗ (други);
Приложение 31 - Процедура за извършване на изчисления преди оторизация по схема
за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци - СЗо;
Приложение 32 - Процедура за администриране на схемата за специално плащане за
култура-памук и схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК);
Приложение 33 - Процедура за администриране на схема за дребни земеделски
стопани (ДЗС);
Приложение 34 – Процедура за извършване на изчисления преди оторизация по
схемите за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството
(ПНДЖ1) и преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с
производството (ПНДЖ3);
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Приложение 35 – Процедура за извършване на изчисления преди оторизация на
схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството
(ПНДТ);
Приложение 36 – Процедура администриране на заявления с декларирани за
подпомагане площи с коноп;
Приложение 37 -

Процедура за администриране на мярка 13 от ПРСР 2014 -

2020;
Приложение 38 – Процедура по администриране на подадени заявления за
подпомагане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамкова директива за
водите” от ПРСР 2014-2020;
Приложение 39 – Процедура за проверка на окомплектованoст и легитимност на
заявлението по мярка 214 „Агроекологични плащания от ПРСР 2007-2013г., мярка 10
“Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020г.;
Приложение 40 – Незначителни грешки при проверка за окомплектованост и
легитимност на заявленията по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР
2007-2013г., мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие”
от ПРСР 2014-2020г.;
Приложение 41 – Процедура за извършване на проверки в модул „АЕП
Административни проверки по направления;
Приложение 42 – Процедура за извършване на проверки в модул „Мярка 10
административни проверки по направления”;
Приложение 43 – Процедура за извършване на проверки в модул „Мярка 11
административни проверки по направления”;
Приложение 44 - Извършване на калкулации и оторизации по мерки 10
„Агроекология и климат“ и 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г.;
Приложение 45 – – Процедура за уведомяване на земеделски стопани, кандидати по
мярка 214 „Агроекологични плащания”от ПРСР 2007-2013, мярка 10 „Агроекология и
климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020г. за предстоящо
изтичане на срокове за предоставяне на задължителни документи;
Приложение 46 – Процедура за обжалване на уведомително писмо за одобрение и
неодобрение за участие по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 20072013г., мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от
ПРСР 2014-2020 г.;
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Приложение 47 – Процедура за доброволен отказ от поет ангажимент по мярка
214 „Агроекологични плащания”;
Приложение 48 –– Процедура за доброволен отказ от поет ангажимент по мярка
214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013г., мярка 10 „Агроекология и
климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020г., поради завишени
изисквания;
Приложение 49 - Процедура за прекратяване на многогодишен ангажимент по
мерките на ос 2 от ПРСР 2007-2013, прилагани от дирекция „Директни плащания”;
Приложение 50 – Процедура за прекратяване на многогодишен ангажимент по
мерките 10 и 11 от ПРСР 2014-2020, прилагани от дирекция „Директни плащания“;
Приложение 51 – Процедура за прием и обработка на заявления за подпомагане по
мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020г.
Приложение 52 – Процедура за извършване на калкулации и оторизации по мярка
214 „Агроекологични плащания“;
Приложение 53 – Процедура за извършване на калкулации и оторизации по мярка 10
„Агроекология и климат“;
Приложение 54 – Процедура за извършване на калкулации и оторизации по мярка 11
„Биологично земеделие“;
Приложение 55 – Процедура за извършване на проверка в базата данни, поддържана
на основание чл. 37, ал. 1 от Наредба № 1 от 07.02.2013 г.;
Приложение 56 – Процедура за доброволен отказ от поет ангажимент по мярка 10
„Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020
г.Приложение 57 – Процедура за условно осчетоводяване на поети ангажименти по
мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“;Приложение
58 - Процедура за извършване на изчисления преди оторизация по схемата за
обвързано подпомагане за млечни крави – СМлК
Приложение 59 - Процедура за извършване на изчисления преди оторизация по
схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони – СМлК (пл);
Приложение 60 - Процедура за извършване на изчисления преди оторизация по схема
за месодайни крави и/или юници - СМКЮ;
Приложение 61 - Процедура за извършване на изчисления преди оторизация по схема
за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (мляко);
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Приложение 62 - Процедура за извършване на изчисления преди оторизация по схема
за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК
(месо);
Приложение 63 - Процедура за извършване на изчисления преди оторизация по схема
за обвързано подпомагане за овце - майки и/или кози – майки в планински райони –
ДПЖ (пл);
Приложение 64 - Процедура за извършване на изчисления преди оторизация по схема
за обвързано подпомагане за овце - майки и/или кози – майки под селекционен контрол
– ДПЖСК;
Приложение 65 – Доказване реализация на количества мляко по СМлК, ЕЖСК
(мляко), ДПЖСК, Биволи и отбелязване на броя приплоди/новородени телета по
СМКЮ и ЕЖСК (месо);
Приложение 66 – Процедура по бюджетиране и отказ от одобрение по мярка 10
„Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“;
Приложение 67 – Процедура за извършване на пълно или частично адаптиране на
ангажиментите по мярка 214 от ПРСР 2007-2013 г., мярка 10 и мярка 11 от ПРСР
2014-2020 г.;
Приложение 68 – Процедура за обмен на данни между СВДВИ и ИСАК, и работа с
регистър „Биологично растениевъдство“, регистър „Биологично пчеларство“,
регистър „Биологично растениевъдство“, регистър „Намаление на животни АЕП“ и
регистър „Пашуване“;
Приложение 69 - Процедура за одобряване/отхвърляне на заявления за редакция на
данни в „Система за въвеждане на данни от външни институции“.
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Списък на съкращенията по азбучен ред
АЕП – Агроекологични плащания (Мярка 214 от ПРСР 2007-2013);
БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните;
БД – База Данни;
БЗС – Блок на земеделско стопанство;
Биволи – Схема за обвързано подпомагане за биволи;
БПнМ - Бърза Проверка на Място;
ГИС – Географско–информационна Система;
ДДП - Дирекция „Директни Плащания”;
ДЗС – Схема за дребни земеделски стопани;
ДПЖ (пл) – Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в
планински райони;
ДПЖСК - Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под
селекционен контрол;
ДПИ – Дирекция „Противодействие на измамите“;
ДФ – Дирекция „Финансова”;
ДФЗ – Държавен Фонд „Земеделие”;
ЕЖСК (месо) - Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен
контрол;
ЕЖСК (мляко) - Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен
контрол;
ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони;
ЕИК - Единен Идентификационен Код (към Агенцията по вписванията);
ЕНП – Екологично насочени площи;
ЕС – Европейски Съюз;
ЕФГЗ - Европейски фонд за гарантиране в земеделието;
ЗДП - Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата
и околната среда - Зелени директни плащания;
ЗИУ – Законоустановени изисквания за управление;
ЗС – Земеделски стопанин;
ИСАК - Интегрирана система за администриране и контрол;
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ИТ – Информационни технологии;
КЛ - Контролен лист;
КС – Кръстосано съответствие;
МЗС - Схема за млади земеделски стопани;
МЗХГ - Министерство на земеделието, храните и горите;
Мярка 10 – Агроекология и климат;
Мярка 11 – Биологично земеделие;
Мярка 12 – "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР);
НР – "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г;
НР1 – Мярка 13.1 „Компенсационни плащания в планински райони”;
НР2 – Мярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни
природни ограничения”;
ОЗИМСВС - Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското
стопанство;
ОПСМП – Отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”;
ОСЗ - Общински служби по земеделие;
ОСП – Обща селскостопанска политика;
Памук – Специално плащане за култура – памук;
ПЗП – Постоянно затревени площи;
ПМ 214/2007-2013, М10 и М11/2014-2020 – Отдел „Прилагане на м. 214 от ПРСР 20072013 и мерки 10 и 11 от ПРСР 2014-2020”;
ПНДЖ1 – Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с
производството;
ПНДЖ3 – Схема за преходна национална помощ за овце майки и/или кози майки,
обвързана с производството;
ПНДП – Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар;
ПНДТ – Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството;
ПнМ – Проверка на място;
Подмярка 13.1 – Компенсационни плащания в планински райони;
Подмярка 13.2 – Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни
природни ограничения;
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ПРСР – Програма за развитие на селските райони;
ПСЕП – Отдел „Прилагане на схеми на единица площ”;
ПСОП – Отдел „Прилагане на схеми за обвързано производство”;
ПСПНП - Отдел „Прилагане на схеми за преходна национална помощ”;
РА - Разплащателна агенция;
Р-А – Риск-анализ;
СЕП – Схема за единно плащане;
СЕПП – Схема за единно плащане на площ;
СЗ (други) - Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (други);
СЗ (основна) - Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна);
СЗо - Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци;
СИЗП – Система за идентификация на земеделските парцели;
СИРЖ – Система за идентификация и регистрация на животни на БАБХ;
СКПАК – Отдел „Статистика, кръстосани проверки, анализи и комуникации”;
СМКЮ – Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници;
СМлК– Схема за обвързано подпомагане за млечни крави;
СП (други) – Схема за обвързано подпомагане за плодове (други);
СП (основна) – Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна);
СПК – Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури;
СПП – Схема за Преразпределително плащане;
СРКЗПЗП – Система за регистрация на кандидатите и заявленията за подпомагане и на
завките за плащане;
СЧ – Страна-членка;
УИН – Уникален идентификационен номер (номер на заявлението);
УРН - Уникален регистрационен номер (номер на кандидата);
ФБ – Физически блок;
ЦУ – Централно управление;
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Част I ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Въведение
Създаването на Държавен Фонд „Земеделие” – Разплащателна Агенция в
Република България има за цел да подпомогне развитието на земеделието в България.
По схемите и мерките от Общата селскостопанска политика (ОСП) се предоставя
финансово подпомагане за българското земеделие от европейските фондове и от
Националния бюджет на страната.

2. Цел на правилника
Целта на правилника е да представи процедурите по прилагането на схемите и
мерките, администрирани от дирекция „Директни плащания” на ДФ „Земеделие”.
Правилникът на дирекция ДП е структуриран в обща част и приложения, които
засягат прилаганите от дирекцията схеми и мерки за подпомагане. Правилникът се
обновява постоянно с оглед съответствието му с измененията в Европейското и
национално законодателство. Контролните листа и всички работни документи се
подновяват след изменянето на приложимата нормативна база и преди извършване на
оторизация. Тези документи се преглеждат периодично за актуалност. Процедурата за
обновяване на правилника е изцяло съобразена и се осъществява по начина, описан в
„Процедура по качеството и информационната сигурност Управление на документи
и

записи

ДФЗ-СУКИС-П01”

към

утвърдения

Наръчник

по

качеството

и

информационна сигурност на ДФ ”Земеделие”. В случай че има промени в
правилника, директорът на дирекция „Директни плащания” е задължен да уведоми
другите служители в дирекцията за тях. Служителите на ДДП се уведомяват за
измененията в правилника, съгласно „Процедура по качеството и информационната
сигурност Управление на документи и записи ДФЗ-СУКИС-П01” към утвърдения
Наръчник по качеството и информационна сигурност на ДФ ”Земеделие”. Те
потвърждават, че са уведомени за промените, като подписват бланка, с която
декларират, че са запознати с настъпилите промени. Подписаните бланки се
съхраняват в дирекцията. Всяка инструкция или промяна, относно работата по
схемите и мерките за директни плащания, изпратена до Ръководителите на ОПСМП в
електронен вид, трябва да бъде препратена чрез служебната електронна поща до
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всички служители в съответния ОПСМП и поставена на достъпен за всички
служители общ сървър.

3. Законова рамка
Законовата рамка за прилагане на схемите и мерките за директни плащания по
Общата селскостопанска политика на ЕС е базирана на нормативните актове, описани
в Приложение № 1.

4. Разделение на функции в РА
Дирекция „Директни плащания” на РА администрира схемите за директни
плащания, схемите за преходна национална помощ, както и мерките от ПРСР, които
са част от заявлението за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания.
Функцията на

плащане

и

осчетоводяване

се

извършва

от

Дирекция

„Финансова”, координирано с дейността на дирекция „Директни плащания”.
Част от процеса по оторизация са проверките на място, които се извършват от
независимата дирекция „Технически инспекторат“ към ДФЗ. В процеса на прилагане
на схемите и мерките за директни плащания са включени и отделите за прилагане на
схемите и мерките за подпомагане (ОПСМП) към областните дирекции на ДФЗ (ОД
на ДФЗ), които получават методически указания от директора на ДДП или началник
отделите „Прилагане на схеми на единица площ” (ПСЕП), „Прилагане на схеми за
обвързано производство” (ПСОП), „Прилагане на схеми за преходна национална
помощ” (ПСПНП) и „Прилагане на мярка 214/ПРСР 2007-2013 и мерки 10 и 11/20142020” (ПМ 214/2007-2013, М10 и М11/2014-2020).
Проверките за случаите на съмнение за извършена нередност/измама със
средства от европейски фондове или националния бюджет са от компетентността на
дирекция „Противодействие на измамите“.
Дирекция „Правна” следи за измененията в правото на ЕС, приложимо в
областта на ОСП и уведомява съответните структури на фонда, които имат
отношение към измененията.
Всички служители на ДФЗ съдействат на представителите на Европейската
комисия, които извършват контролни проверки по функционирането на ИСАК и
участват в тях по правилата, предвидени в законодателството на ЕС.
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4.1 Промяна на вътрешни документи
При докладвано от Дирекция „Правна” изменение в законодателството на ЕС
съгласно „Процедура по качеството и информационната сигурност Управление на
документи и записи ДФЗ-СУКИС-П01”, директорът на ДДП възлага на служителите
на отдел „Методология” изготвяне на анализ за необходимостта от промяна и/или
актуализация на вътрешните за дирекцията документи – Правилник на ДДП,
процедури, политики, контролни и работни листа и др. При необходимост от
изменение се изготвя докладна записка до Изпълнителния директор на ДФЗ за
одобрение

на

предложените

промени.

След

одобрение

на

промените

от

изпълнителния директор, те биват извършени и приложени към правилника.
4.2 Промяна на функционалност и параметри в ИСАК
 Процедура за въвеждане на промени във функционалност на ИСАК
При

установено

изменение

в

европейското

или

националното

законодателството, което изисква промяна във функционалност на ИСАК се
извършва анализ от отдел „Методология” за необходимостта от промяна. Изготвеният
анализ се обсъжда с директора на ДДП, след което началник отдела възлага на
служител да попълни заявка за промяна в системата, чрез специализираното
приложение за подаване на електронни заявки за промяна в ИСАК. Заявката се
одобрява по електронен път в йерархична последователност от Началник отдел,
Директор дирекция и Заместник Изпълнителен директор.
Промяна във вече съществуваща функционалност може да бъде инициирана от
служител на всеки отдел от ДДП, съобразно изискванията и спецификата на работата
му.

Служителят

уведомява

началника

на

отдела

и

след

съгласуване

на

предложението, то се изпраща за изпълнение към звено ИСАК.
Промените в системата се извършват съгласно утвърдените правила за работа на
звено ИСАК, които предоставят възможност на служителите от ДДП да проследят
ефективността и функционирането на реализираните промени. Ако резултатите от
промените не отговарят на очакваните резултати, определените служители
организират ново обсъждане на проблема и тази процедура се повтаря, докато не се
постигнат желаните резултати.

5. Обхват на дейността на дирекция ”Директни плащания”
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ДДП е организирана по начин, който гарантира ефективно изпълнение на целия
процес по администриране на заявленията за подпомагане по схемите и мерките на
директните плащания – от приемане на заявлението, администриране и контрол до
изчисляване и оторизация (с изключение на ПнМ, които са функция на ДТИ).
Всеки назначен служител е отговорен за спазването на правилника на
дирекцията.
Директорът на дирекцията и съответният началник на отдел са отговорни за
работния процес във функционално обособените отдели на дирекцията.
5.1. Оценка на работата
 Стриктно спазване на правилника на дирекцията;
 Спазване на определените срокове;
 Инициативност;
 Пълноценно управление на ежедневната работа;
 Сигурност на информацията.
5.2. Нива на докладване
Служителите от всеки отдел докладват на началник отделите, назначени в ДДП,
а началник отделите докладват на директора на дирекцията. Изпълнителният
директор на ДФЗ назначава служители за всеки отдел в дирекцията в съответствие с
процедурите за назначаване на персонал в ДФЗ. Всеки нает служител е натоварен с
функцията да представлява отдела и дирекцията, и е отговорен за извършването на
специфичните за отдела и дирекцията дейности. Всеки служител изпълнява
възложените му задачи и спазва установените процедури и инструкции. В случай на
спорна ситуация, отнасяща се до функционирането на отдела, отговарящият за
конкретната процедура началник отдел, разрешава конфликта и съдейства за
постигане на целите и съблюдаване на поетите задължения. Началник отделите
подготвят устни и писмени доклади и обсъждат функционирането на дирекцията с
ръководството ѝ, а директорът - с ресорния заместник изпълнителен директор на РА.
Директорът

на

дирекцията

съгласува

изходящата

от

дирекцията

кореспонденция.

6. Определяне задачите на дирекция „Директни плащания”
Съгласно устройствения правилник на ДФЗ, ДДП има следните задачи:
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 Организира и осъществява обработването на заявленията за подпомагане и
извършва оторизация по схемите за директни плащания, преходната национална
помощ, Мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите",
Мярка 13 (подмярка 13.1 – "Компенсаторни плащания в планински райони"(НР1)), и
подмярка 13.2 – "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от
значителни природни ограничения"(НР2)), Мярка 10 "Агроекология и климат", Мярка
11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 – 2020 и мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от ПРСР 2007 - 2013;
 Извършва методически контрол и изготвя при необходимост указания за
дейността на областните дирекции на фонда по отношение на приеманите заявления
за подпомагане за прилаганите от дирекцията схеми и мерки;
 Изготвя и актуализира правилник за дейността на дирекцията, като
разработва процедурни правила и контролните листа, свързани с работата на
служителите в дирекцията, и изработва програми за тяхното обучение;
 Извършва риск-анализ с цел избор на заявленията за подпомагане, които
следва да бъдат проверени на място от ДТИ по схемите и мерките, прилагани от
дирекцията;
 Организира обработката в ИСАК на резултатите от извършените ПнМ от
ДТИ по подадените заявления от кандидатите с цел извършване на оторизация по
прилаганите от дирекцията схеми и мерки за подпомагане;
 Организира извършването на автоматизирани проверки на декларираните от
кандидатите данни в ИСАК спрямо подадените данни от СИЗП, утвърдени и
предоставени от МЗХГ, както и други географски цифрови данни, предоставени и
необходими за извършване на административните проверки по подадените от
кандидатите заявления за подпомагане;
 Организира извършването на автоматизираните проверки на декларираните
данни от кандидатите в ИСАК спрямо актуални данни от Система за идентификация
и регистрация на животни (СИРЖ) по отношение на животните, поддържана от
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) към Министерството на
земеделието, храните и горите;
 Обработва предоставената информация от други организации за нуждите на
извършваните административни проверки по декларираните данни в подадените
заявления за подпомагане;
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 При необходимост извършва последваща обработка на подадените заявления
и оторизираните схеми и/или мерки;
 Изготвя уведомителни писма и административни актове до кандидатите във
връзка с подаваните от тях заявления за подпомагане и обработката им;
 Изготвя справки, анализи и доклади по отношение на данни от подадени
заявления за подпомагане, извършени административни проверки в дирекцията и
оторизираната финансова помощ;
 Оказва съдействие на други организационни структури на фонда и на външни
институции при подготовката на нормативни актове и информационни материали;
 Предоставя актуална информация на компетентните органи и институции
съгласно приложимото законодателство;
 Изготвя предложения за подобрения във функционирането на ИСАК;
 Извършва проверки по жалби и изготвя отговори до кандидати, както и
становища по обжалвани уведомителни писма;
 Оказва съдействие на компетентните структури на фонда, които извършват
проверка по получени сигнали за неправомерно получаване на финансова помощ;
 Предоставя информация на земеделските стопани за резултатите от
приключилата обработка на подадените от тях заявления за подпомагане.

Част II ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ДИРЕКЦИЯ
„ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ”
1. Структура на дирекция „Директни плащания”
Дирекция „Директни плащания” се състои от общо 59 щатни бройки и
служители назначени по ПМС 209. Служителите наети по ПМС 209 са ангажирани с
работата по прилагане на мерки 214 от ПРСР 2007-2013г., 10 и 11 от ПРСР 20142020г. и са назначени на експертна длъжност. Дирекцията се състои от директор на
дирекция, началник отдели, главни експерти, старши експерти, експерти и главен
юрисконсулт. Различните отдели в дирекцията работят в тясно сътрудничество и
координация на дейността си, чрез седмични срещи с директора на дирекцията, по
време, на които се обсъждат възникнали проблеми, постижения, резултати и идеи, и
се планират бъдещи цели. Разпределението на служителите по отдели е основано на
принципа на конвенционалността. По този начин човешките ресурси се разпределят в
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съответствие с конкретната необходимост и натовареност в отделите на дирекцията.
Разделянето на задачите и отговорностите на служителите по отдели в ДДП не е
строго определено и може да се променя в зависимост от насоката на работния
процес. Различните операции отнемат различно време, поради което допълнителни
задачи могат да бъдат поставяни на екип от служители, в зависимост от
натовареността по отдели, в отделни периоди. На служителите от даден отдел може
да бъдат възлагани задачи, типични за други отдели. Тези допълнителни задачи са
определяни от директора на дирекцията.
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Изпълнителен Директор
ДФЗ

Ресорен Зам. Изпълнителен
Директор ДФЗ

Директор Дирекция
„Директни плащания”

Началник отдел
„Прилагане на схеми
на единица площ”

Главни/Старши
експерти

Началник отдел
„Прилагане на схеми
за обвързано
производство"

Главни/Старши
експерти

Началник отдел
„Прилагане на схеми
за преходна
национална помощ"

Главни/Старши
експерти/Главен
юрисконсулт

Началник отдел
„Статистика,
кръстосани проверки,
анализи и
комуникации"

Главни/Старши
експерти

Началник отдел
„Методология"

Главни/Старши
експерти

Началник отдел
„Прилагане на м. 214
от ПРСР 2007-2013 и
мерки 10 и 11 от ПРСР
2014-2020

Началник отдел
„Последваща
обработка"

Главни/Старши
експерти

Главни/Старши
експерти

Експерти ПМС
209
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на

дирекция

„Директни плащания”
Директорът на ДДП ръководи всички отдели от организационната структура на
дирекцията. Дейността на отделите на централно ниво се координира от директора на
дирекцията. Директорът осъществява контрол върху дейността на служителите на
експертна длъжност и извършва мониторинг на работата на началник отделите. Контролът
върху изпълнението на поставените задачи и дейности се осъществява от ресорния
заместник изпълнителен директор. Служителите на ОПСМП от 28-те областни дирекции са
методически подчинени на директор ДДП и началник отдели ПСЕП, ПСОП и ПСПНП по
отношение на схемите и мерките, прилагани от дирекцията. Всички входящи и изходящи
доклади и съобщения, касаещи дейността на ДДП се преглеждат от директора на
дирекцията. Той комуникира с другите дирекции, в рамките на ДФЗ в писмен вид.Всички
началници в съответните отдели докладват всяка седмица на директора на дирекцията за
резултатите от извършената работа, възникнали спорни ситуации или проблеми.
Дирекцията е разделена функционално на 7 отдела. Всички служители на дирекцията могат
да извършват необходимата подготовка и да участват в протичащи одитни мисии и
проверки, касаещи дейността на дирекцията, както и в изготвянето на предложенията за
подобряване на съществуващи функционалности в ИСАК.
Съгласно Заповед № 03-ОД/3371 от 13.09.2017г. на Изпълнителния директор на
ДФ„Земеделие“ - Дирекция „Директни плащания“ оказва методическа помощ на
териториалните структурни звена на ДФ„Земеделие“ при изпълнение на задълженията им
по прилагането на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“.
Отдел „Методология”
Работата в отдел „Методология”се планира, ръководи, организира, контролира и
отчита от началник отдел. В отдела работят старши и главни експерти.
Основната дейност и отговорности на отдела са:
 Изготвя и актуализира правилника за дейността на дирекцията;
 Разработва процедурни правила и контролните листа, свързани с работата на
служителите в дирекцията;
 Изработва програми за обучение на служителите от дирекцията;
 Подготвя, провежда, анализира и води регистри на обученията на служителите на
ДДП;
 Изготвя образци на документи, когато е приложимо;
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 Оказва съдействие на други организационни структури на фонда и на външни
институции при подготовката на нормативни актове и информационни материали;
 Изготвя предложения за подобрения във функционирането на ИСАК, свързани с
прилагането на настъпили промени в приложимото законодателство;
 Подготвя информация и участва в провеждани одитни мисии от национални и
европейски органи.
Отдел "Статистика, кръстосани проверки, анализи и комуникации"
Работата в отдела се планира, ръководи, организира, контролира и отчита от началник
отдел. В отдела работят старши и главни експерти.
Основната дейност и отговорности на отдела са:
 Извършва риск-анализ с цел избор на заявленията за подпомагане, които следва да
бъдат проверени от ДТИ по схемите и мерките, прилагани от ДДП;
 Изготвя справки, анализи и доклади по отношение на данни от подадени заявления
за подпомагане, извършени административни проверки в дирекцията и оторизираната
финансова помощ;
 Оказва съдействие на други организационни структури на фонда и на външни
институции при подготовката на информационни материали;
 Предоставя актуална информация на компетентните органи и институции съгласно
приложимото законодателство по отношение на данни от ИСАК за подадените заявления
по схемите и мерките прилагани от дирекцията;
 Изготвя предложения за подобрения във функционирането на ИСАК, свързани с
извличането на обобщени справки, извършваните кръстосани проверки и предоставяне на
данни;
 Оказва съдействие на компетентните структури на фонда, които извършват
проверка по получени сигнали за неправомерно получаване на финансова помощ, когато се
изисква извличане на данни от ИСАК;
 Организира извършването на кръстосани проверки спрямо външни регистри на
ИСАК;
 Поддържа актуална информация за бюджета и извършените оторизации по
прилаганите от ДДП схеми и мерки през кампанията;
 Извършва докладване на статистически и контролни данни съгласно изискване на
европейското законодателство;
 Поддържа комуникациите с банки и ОД на ДФЗ във връзка с особените залози;
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 Докладва наложените санкции за бъдещ период на дирекция „Финансова”;
 Изготвя справки, необходими за провеждане на одитни мисии от национални и
европейски органи;
 Анализира възможностите и надеждността на алгоритмите по изчисление на
плащанията, като участва в процеса на калкулации и оторизация;
 Оказва съдействие и при необходимост изготвя доклади, анализи и становища към
Европейската комисия, външни институции и вътрешни отдели/звена на ДФЗ-РА на база
наличната информация в ИСАК;
 Изпраща искане до МЗХГ за предоставяне на налични данни за земеделските имоти от
картата на възстановената собственост (КВС) и кадастралната карта и кадастрални регистри с цел
актуализиране на регистъра по чл. 9, ал. 4 от НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за
подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
 Създава и поддържа регистър „Бюджет от ЕФГЗ“ в модула на ДДП. Регистъра съдържа
информация за бюджетите по директните плащания от ЕФГЗ за конкретната кампания и актуална
информация за извършените плащания с натрупване.
 В едномесечен срок след приключване на текущата кампания по прием на заявления за
подпомагане, докладва на МЗХГ, дирекция „ДПИЗП“ заявените площи и животни по схемите за
директно подпомагане. Докладва на дирекция „РСР“ за заявените площи по мерки 12 и 13 от ПРСР
2014-2020 и исканата сума за подпомагане.

Отдел „Прилагане на схеми на единица площ”
Работата в отдела се планира, ръководи, организира, контролира и отчита от началник
отдел. Дейността се осъществява от старши и главни експерти.
Основната дейност на отдела е да:
 Организира и осъществява обработването на заявленията за подпомагане и да
извършва оторизация по схемите за директни плащания, свързани с площ, както и по мярка
13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" и мярка 12
"Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014 – 2020;
 Извършва методически контрол и изготвя при необходимост указания за дейността
на областните дирекции на фонда по отношение на приеманите заявления за подпомагане
по отношение схемите и мерките, базирани на площ;
 Обработва предоставена информация от други организации за нуждите на
извършваните административни проверки по декларираните данни в подадените заявления
за подпомагане;
 Извършва ръчна проверка на калкулациите на заявленията преди оторизация;
 Изготвя уведомителни писма за извършени плащания по схеми и мерки, базирани
на площ, писма за площи заявени от повече от един земеделски стопани, както и
административни актове до кандидатите във връзка с подаваните от тях заявления за
подпомагане и обработката им;
 Извършва проверки по жалби и изготвя отговори до кандидати, както и становища
по обжалвани уведомителни писма, както и предоставя информация на земеделските
стопани за резултатите от приключилата обработка на подадените от тях заявления за
подпомагане по телефон, електронен адрес или директно по повод изпълнение на
поставените от началника на отдела задачи;
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 Оказва съдействие на компетентните структури на фонда, които извършват
проверка по получени сигнали за неправомерно получаване на финансова помощ;
 Изготвя предложения за подобрения във функционирането на ИСАК;
 Извършва техническа подготовка за стартиране на нова кампания по прием на
заявления за подпомагане;
 Осъществява и други дейности, свързани с администрирането на подадените
заявления за подпомагане, които са регламентирани в правилника за дейността на
дирекцията, пряко свързани с управлението, контрола, наблюдението и оценката на
разпределението на средства от Европейските земеделски фондове: ЕФГЗ и ЕЗФРСР, в това
число и управлението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР.
Отдел „Прилагане на схеми за обвързано производство”
Работата в отдела се планира, ръководи, организира, контролира и отчита от началник
отдел. Дейността се осъществява от старши и главни експерти.
Основната дейност на отдела е да:
 Организира и осъществява обработването на заявленията за подпомагане и
извършва оторизация по схемите за обвързано с производството подпомагане и схемата за
специално плащане за култура - памук;
 Извършва методически контрол и изготвя при необходимост указания за дейността
на областните дирекции на фонда по отношение на приеманите заявления за подпомагане
по отношение на схемите за обвързано производство и схемата за памук;
 Обработва предоставената информация от други организации за нуждите на
извършваните административни проверки по декларираните данни в подадените заявления
за подпомагане;
 Извършва ръчна проверка на калкулациите на заявленията преди оторизация;
 Изготвя уведомителни писма и административни актове до кандидатите във връзка
с подаваните от тях заявления за подпомагане и обработката им по отношение схемите за
обвързано производство и схемата за памук;
 Извършва проверки по жалби и изготвя отговори до кандидати, както и становища
по обжалвани уведомителни писма, както и предоставя информация на земеделските
стопани за резултатите от приключилата обработка на подадените от тях заявления за
подпомагане по телефон, електронен адрес или директно по повод изпълнение на
поставените от началника на отдел задачи;
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 Оказва съдействие на компетентните структури на фонда, които извършват
проверка по получени сигнали за неправомерно получаване на финансова помощ;
 Изготвя предложения за подобрения във функционирането на ИСАК;
 Извършва техническа подготовка за стартиране на нова кампания по прием на
заявления за подпомагане;
 Осъществява и други дейности, свързани с администрирането на подадените
заявления за подпомагане, които са регламентирани в правилника за дейността на
дирекцията, пряко свързани с управлението, контрола, наблюдението и оценката на
разпределението на средства от Европейските земеделски фондове: ЕФГЗ и ЕЗФРСР, в това
число и управлението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР.
Отдел „Прилагане на схеми за преходна национална помощ”
Работата в отдела се планира, ръководи, организира, контролира и отчита от началник
отдел. Дейността се осъществява от старши и главни експерти и главен юрисконсулт.
Основната дейност на отдела е да:
 Организира и осъществява обработването на заявленията за подпомагане и
извършва оторизация по схемите за преходна национална помощ;
 Извършва методически контрол и изготвя при необходимост указания за дейността
на областните дирекции на фонда по отношение на приеманите заявления за подпомагане
по отношение на схемите за преходна национална помощ;
 Обработва предоставената информация от други организации за нуждите на
извършваните административни проверки по декларираните данни в подадените заявления
за подпомагане;
 Извършва ръчна проверка на калкулациите на заявленията преди оторизация;
 Изготвя уведомителни писма и административни актове до кандидатите във връзка
с подаваните от тях заявления за подпомагане и обработката им по отношение схемите за
преходна национална помощ;
 Извършва проверки по жалби и изготвя отговори до кандидати, както и становища
по обжалвани уведомителни писма, както и предоставя информация на земеделските
стопани за резултатите от приключилата обработка на подадените от тях заявления за
подпомагане по телефон, електронен адрес или директно по повод изпълнение на
поставените от началника на отдел задачи;
 Оказва съдействие на компетентните структури на фонда, които извършват
проверка по получени сигнали за неправомерно получаване на финансова помощ;

ДИРЕКЦИЯ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ
ПРАВИЛНИК

Версия 6.0
стр. 27 от 75

 Изготвя предложения за подобрения във функционирането на ИСАК;
 Извършва техническа подготовка за стартиране на нова кампания по прием на
заявления за подпомагане;
 Осъществява и други дейности, свързани с администрирането на подадените
заявления за подпомагане, които са регламентирани в правилника за дейността на
дирекцията, пряко свързани с управлението, контрола, наблюдението и оценката на
разпределението на средства от Европейските земеделски фондове: ЕФГЗ и ЕЗФРСР, в това
число и управлението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР.
Отдел "Последваща обработка"
Работата в отдела се планира, ръководи, организира, контролира и отчита от началник
отдел. В отдела работят старши и главни експерти.
Основната дейност на отдела е да:
 Извършва последваща обработка на подадените заявления, след получаване на
разпореждане от горестоящ административен орган или при влязло в сила решение на съд,
като извършва извънредни редакции в ИСАК при спазване на утвърдените процедури;
 Обработва предоставената информация от други организации за нуждите на
извършваните последващи административни проверки на данните в подадените заявления
за подпомагане;
 Извършва повторна калкулация и оторизация, въз основа на резултатите от
извършената извънредна редакция;
 Изготвя уведомителни писма и административни актове до кандидатите във връзка
с извършени преизчисления и повторна оторизация;
 Изготвя предложения за подобрения във функционирането на ИСАК;
 Оказва съдействие на компетентните структури на фонда, които извършват
проверка по получени сигнали за неправомерно получаване на финансова помощ и
докладва случаите на открити нередности.
Отдел "Прилагане на мярка 214 от ПРСР 2007-2013 и мерки 10 и 11 от ПРСР
2014-2020”
Работата в отдела се планира, ръководи, организира, контролира и отчита от началник
отдел. В отдела работят главни и старши експерти. Към отдела работят служители на
експертна длъжност, назначени по ПМС № 209.
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Основната дейност и отговорности на отдела произтичат от прилагането на мярка 214
„Агроекологични плащания”от ПРСР 2007-2013 и мерки 10 „Агроекология и климат” и 11
„Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020. Дейността на отдела обхваща всички функции
на дирекцията, конкретно свързани с тези мерки. Служителите в отдела отговарят за
реализирането на всички дейности на другите 6 отдела, които са пряко свързани с мерки
214, 10 и 11 от ПРСР.
Основната дейност на отдела е да:
 Организира и осъществява обработването на заявленията за подпомагане и
извършва оторизация по подадените заявления по мярка 214 "Агроекологични плащания"
от ПРСР 2007-2013, мерки 10 „Агроекология и климат” и 11 „Биологично земеделие” от
ПРСР 2014-2020.
 Извършва методически контрол и изготвя при необходимост указания за
дейността на областните дирекции на фонда по отношение на приеманите заявления за
подпомагане за прилаганите от дирекцията мерки 214, 10 и 11 от ПРСР;
 Разработва и актуализира процедурни правила и контролните листа, свързани с
работата на служителите в отдела и изработва програми за тяхното обучение;
 Извършва анализ на критерии за риск анализ с цел определянето на ефективни и
ефикасни критерии при избор на заявленията за подпомагане, които следва да бъдат
проверени на място от ДТИ по мерки 214, 10 и 11 от ПРСР;
 Организира обработката в ИСАК на резултатите от извършените проверки на
място от ДТИ по подадените заявления от кандидати по мерки 214, 10 и 11 от ПРСР;
 Обработва предоставената информация от други организации за нуждите на
извършваните административни проверки по декларираните данни в подадените заявления
за подпомагане;
 При необходимост извършва последваща обработка на подадените и оторизирани
заявления по мерки 214, 10 и 11 от ПРСР;
 Изготвя уведомителни писма и административни актове до кандидатите във
връзка с подаваните от тях заявления за подпомагане и обработката им;
 Изготвя справки, анализи и доклади по отношение на данни от подадени
заявления за подпомагане, извършени административни проверки в отдела и оторизираната
финансова помощ по мерки 214, 10 и 11 от ПРСР;
 Оказва съдействие на други организационни структури на фонда и на външни
институции при подготовката на нормативни актове и информационни материали, свързани
с прилагането на мерки 214, 10 и 11 от ПРСР;
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 Предоставя актуална информация на компетентните органи и институции
съгласно приложимото законодателство, свързани с мерки 214, 10 и 11 от ПРСР;
 Изготвя предложения за подобрения във функционирането на ИСАК по
отношение на обработката на данни за заявления по мерки 214, 10 и 11 от ПРСР;
 Извършва проверки по жалби и изготвя отговори до кандидати, както и
становища по обжалвани уведомителни писма, касаещи мерки 214, 10 и 11 от ПРСР;
 Оказва съдействие на компетентните структури на фонда, които извършват
проверка по получени сигнали за неправомерно получаване на финансова помощ;
 Предоставя информация на земеделските стопани за резултатите от приключилата
обработка на подадените от тях заявления за подпомагане;
 Докладва наложените санкции за бъдещ период на Дирекция „Финансова“.

Част III ПОДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
1. Съдействие на кандидатите от структурите на МЗХГ на
регионално ниво (ОСЗ)
Всяка година се провежда информационна кампания, която има за цел да предостави
информация на потенциалните кандидати за видовете схеми и мерки за подпомагане и
изискванията за кандидатстване и изплащане на помощ за съответната кампания.
Задължение на МЗХГ е да организира провеждането на тази кампания. В общинските
служби (структурите на МЗХГ на регионално ниво) земеделските стопани могат да получат
помощ при попълване на заявленията, идентифициране и регистриране на ползваните от
тях площи, да получат отговори на въпроси, свързани със схемите за плащане, както и
всякаква друга полезна информация. Разработените материали за информационната
кампания (презентации, брошури, плакати и т.н.), следва да бъдат постоянно обновявани и
предоставяни на земеделските стопани. Служителите на ДДП вземат участие в
информационната кампания, чрез изготвянето на материали, участие в семинари, обучения
и други, съвместно със служители на МЗХГ.
Кандидати, които са регистрирали в ИСАК през предходната година заявления за
подпомагане, получават в ОСЗ информация за заявените от миналата кампания площи
и/или животни.
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2. Правни основания за ползване на заявените площи
Кандидатите по директни плащания, които заявяват площи за подпомагане, е
необходимо да ползват тези площи въз основа на правно основание. Ползватели на
земеделски площи могат да бъдат: собственици; арендатори или наематели; кооперации, на
които са предоставени за съвместно обработване; ползватели на земеделски земи по чл. 37в,
ал. 4 или 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Кандидатите по
директни плащания за площи могат да подават заявления за подпомагане след като
регистрират правните основания за ползваните от тях земеделски площи в ОСЗ по
местонахождение на площите.
Правните основания за ползване на площите се регистрират в специален софтуер
създаден и поддържан от МЗХГ. Информация за регистрираните правни основания се
предава регулярно от МЗХГ на ДФЗ. Тази информация се зарежда в ИСАК. При подаване
на заявление за подпомагане, кандидатите по директни плащания не могат да заявят площи,
за които в ИСАК няма информация, че има регистрирани правни основания на тяхно име.

3. Активен фермер и регистрация като земеделски производител
Всички кандидати по схемите за директни плащания е необходимо да бъдат
регистрирани като земеделски стопани, съгласно чл. 7 от ЗПЗП. На регистрация съгласно
ЗПЗП подлежат ЮЛ, ЕТ и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват
земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция. Регистрация
като земеделски стопанин не се изисква единствено за кандидати, които заявяват само
схеми за преходна национална помощ и/или мерки за подпомагане от ПРСР.
Директни плащания и подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“, мярка 13
„Необлагодетелствани райони“ и мярка 14 не се отпускат на физически и юридически лица,
които не са активни земеделски стопани. Активен фермер е всеки земеделски стопанин,
който не попада в негативния списък, съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
Проверките на изискването за активен фермер се извършват съгласно Приложение № 13.

4. Схеми и мерки, администрирани от дирекция „Директни
плащания“
4.1 Схеми за директни плащания:
 СЕПП – Схема за единно плащане на площ
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 ЗДП – Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за
климата и околната среда – зелени директни плащания
 СПП – Схема за преразпределително плащане
 МЗС – Схема за млади земеделски стопани
 ДЗС – Схема за дребни земеделски стопани
 СМлК – Схема за обвързано подпомагане за млечни крави
 СМлК (пл) - Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони
 СМКЮ – Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници
 ЕЖСК (мляко) – Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под
селекционен контрол
 ЕЖСК (месо) - Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под
селекционен контрол
 ДПЖ (пл) – Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в
планински райони
 ДПЖСК – Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под
селекционен контрол
 Биволи – Схема за обвързано подпомагане за биволи
 СП (основна) – Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна)
 СП (други) - Схема за обвързано подпомагане за плодове (други)
 СЗ (основна) - Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна)
 СЗ (други) - Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (други)
 СЗо – Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци
 СПК – Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури
 Памук – Специално плащане за култура – памук
4.2. Преходна национална помощ:
 ПНДП – Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар;
 ПНДТ – Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с
производство
 ПНДЖ1 – Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с
производството
 ПНДЖ3 – Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки,
обвързана с производство
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4.3. Мерки от ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г.:
 Мярка 10 – „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020г.
 Мярка 11 – „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020г.
 Мярка 12 – „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите”
НР1/Подмярка 13.1 – Компенсаторни плащания в планински райони (или мярка 211 за
ангажименти поети пред 2014 година)
 НР2/Подмярка 13.2 – Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от
значителни природни ограничения (или мярка 212 за ангажименти поети пред 2014 година
 АЕП – Мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013

5. Подаване на заявления за подпомагане
Заявлението за подпомагане се подава в ОСЗ по постоянен адрес на земеделския
стопанин ФЛ или адрес на управление за ЕТ/ЮЛ. Когато кандидатът обработва земеделски
площи на територията на две или повече ОСЗ заявлението се подава в ОСЗ по постоянен
адрес на ФЛ или адрес на регистрация за ЕТ/ЮЛ. Заявлението се подава лично или чрез
упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител от 1-ви март до 15-ти май
на годината, за която се кандидатства за помощ, но не по-късно от сроковете,
регламентирани в наредба на Министъра на земеделието, храните и горите. Кандидатите по
схемата за дребни земеделски стопани подават заявление по образец за включване в
схемата в срок до 15 октомври 2015 г. След тази дата или при отказ от схемата не е
възможно включване в нея. Участието в ДЗС не отменя задължението на кандидатите да
подават заявление за подпомагане всяка следваща година.
Очертаването на земеделските площи на един ЗС се извършва в Системата за
идентификация на земеделските парцели (СИЗП) в ОСЗ по местонахождението на площите
или в ОСЗ по постоянен адрес на ФЛ и по адрес на регистрация за ЕТ/ЮЛ. За всеки
регистриран в СИЗП БЗС, земеделският стопанин получава карта с местоположението му и
земеделските парцели в него, както и заявените от кандидата култури в парцела. За всички
регистрирани в една ОСЗ площи той получава и „Таблица на използваните парцели”,
попълнена с наличните в СРКЗПЗП данни за тях, а за стопанства с очертани обработваеми
площи над 15 ха получава и „Таблица на декларираните Екологично насочени площи
(ЕНП)”, попълнена на база декларираните от кандидата данни.
Животните, с които се кандидатства за подпомагане, трябва да са регистрирани в
Система за идентификация и регистрация на животни (СИРЖ), създадена и поддържана от
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Регистрирането на животните,
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собственост на всеки ЗС, се извършва от официален ветеринарен лекар по чл. 9 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност. За всички регистрирани в СИРЖ животни (говеда,
биволи, овце, кози и др.) в животновъдни обекти на кандидата, към съответната референтна
дата, той получава от ОСЗ разпечатана „Таблица за отглежданите животни за
кандидатстване по схеми за подпомагане, необвързани с производството” (схема ПНДЖ1),
попълнена с наличните в ИСАК данни за животните – собствени и/или наследени. За
всички регистрирани в СИРЖ на името на кандидата животни, той получава от ОСЗ
разпечатана „Таблица за отглежданите животни” (схеми ПНДЖ3 ДПЖ (пл), ДПЖСК,
СМлК, СМлК (пл), СМКЮ, ЕЖСК (мляко), ЕЖСК (месо), Биволи, мярка 214, мярка 10,
мярка 11), попълнена с наличните в базата данни за животните информация, която е
необходима за кандидатстване. При кандидатстване с пчелини по мярка 214 и мярка 11,
кандидатът получава за всички регистрирани в СИРЖ пчелини на негово име разпечатана
„Таблица за описание на пчелините в стопанството”.
При кандидатстване по схема за преходна национална помощ за тютюн (ПНДТ),
кандидатът получава от ОСЗ разпечатана „Таблица по ПНДТ“ за изкупен и премиран
тютюн за референтния период 2007-2009г.“, попълнена с данни налични от фонд „Тютюн“
за ЕГН/ЕИК и имена на тютюнопроизводителите, за чиито количества кандидата е избран
като получател на субсидията и които той заявява по схемата за съответната кампания.
В срок до 30 юли на съответната година ДФ „Земеделие“ изготвя регистър на имотите
от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта, които попадат в
рамките на Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на
заявките за плащане (СРКЗПЗП). Регистърът е публичен и е достъпен, чрез интернет
страницата на ДФЗ и съдържа: 1. Номер на имота от картата на възстановената собственост
или кадастралната карта; 2. Площта от имота, която попада в рамките на регистрираният в
СРКЗПЗП земеделски парцел; 3. Идентификация на кандидата за подпомагане, регистрирал
съответния имот или част от имот, чрез посочване на УРН за кандидата.

6. Въвеждане на данните за кандидати и заявлението по схемите и
мерките, прилагани от дирекция ДП
Функциите по въвеждане на данните от представените в ОСЗ заявления се изпълняват
от ОСЗ в периода от 1 март до окончателно въвеждане на данните от тях в ИСАК, но не покъсно от крайната дата за кандидатстване съгласно чл. 4, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 и 2 от
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г.
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Въвеждането на данните от попълнените заявления за подпомагане в СРКЗПЗП се
извършва в ОСЗ, в които има достъп до тази система и са от областта, в която се намира:
 Постоянният адрес на кандидата – физическо лице;
 Адресът на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.
При първо подаване на заявление за подпомагане, кандидатите е необходимо да
попълнят заявление за входяща регистрация. Данните от всяко заявление, представено в
ОСЗ, се въвеждат в СРКЗПЗП въз основа на попълнените в него данни за кандидата, данни
за упълномощеното за подаване на заявлението лице, ако заявлението се подава от такова
лице, както и данни за банковата сметка на кандидата. Заявяване на банкова сметка с
титуляр, различен от кандидата не се допуска. След въвеждането на данните, заявлението за
подпомагане получава от системата входящ номер, както и УРН на кандидата, с който
участва за подпомагане по всички схеми и мерки от Общата селскостопанска политика
(ОСП), прилагани от ДФЗ-РА. УРН на кандидата не може да се прехвърля на друго лице.
Данните за заявлението се въвеждат в електронен вид в присъствието на кандидата.
Заявлението за подпомагане с въведените в СРКЗПЗП данни се разпечатва в три
екземпляра, всяка страница, от които се подписва от кандидата и подпечатва (за ЕТ/ЮЛ).
При невъзможност за въвеждане данните на заявлението в електронен вид в присъствието
на кандидата, от ИСАК се разпечатва в два екземпляра талон, съдържащ името на
кандидата, неговия УРН, входящ номер на заявлението и датата на получаване на номера.
Разпечатаните талони се подписват от кандидата и подпечатват за ЕТ/ЮЛ. Единият
екземпляр се предава на кандидата, другия остава в ОСЗ като се насрочват две дати, на
които кандидатът следва да се яви за окончателно въвеждане на данните в СРКЗПЗП.
В случаите на кандидатстване на земеделски стопанин с генериран от предходно
кандидатстване УРН, данните за него, които вече съществуват в базата данни на системата,
трябва да бъдат проверени и потвърдени. Въвеждането, потвърждаването или корекцията
на данни в ИСАК за кандидата и заявените от него площи и/или животни е задължителна
първа стъпка от въвеждане на данните от заявлението в тази система.
Въвеждането на данните от едно заявление преминава през следните задължителни
стъпки:
6.1. Въвеждане на данните за кандидата
За физически лица: Име; ЕГН/ЛНЧ; Дата на раждане; Пол; Лична карта / Паспорт №;
Телефон за връзка: стационарен/мобилен; Адрес за кореспонденция; E-mail;
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За юридически лица и еднолични търговци: Наименование на фирмата; ЕИК по
БУЛСТАТ; Регистрация в търговския регистър (ако е налична); Тип на организацията;
Управляващо лице; ЕГН/ЛНЧ; Лична карта / Паспорт на управляващото лице; Телефон за
връзка: стационарен/мобилен; Адрес за кореспонденция; Адрес на управление; Е-mail.
6.2. Данни за банковата сметка, по която ще бъде изплатена субсидията
Титуляр (титулярът на банковата сметка съвпада с името на кандидата от
заявлението); IBAN; BIC код; Банка.
6.3. Данни за упълномощено лице (ако е приложимо)
Име; ЕГН / ЛНЧ; Лична карта/Паспорт №; Нотариално заверено пълномощно за
подаване на заявлението.
6.4. Въвеждане на данни за регистриране на заявените схеми и мерки за
подпомагане
В заявлението за подпомагане са включени всички схеми и мерки, прилагани от
дирекцията и регламентирани в Наредби, издадени от Министъра на земеделието, храните
и горите. Тези схеми са отбелязани с техните абревиатури.
6.5. Въвеждане на данни за заявените парцели и животни
 Заявена схема/мярка;
 Земеделска култура;
 Напояване;
 Други идентификатори на земеделските парцели и животни.
6.6. Извършване на автоматични проверки
След въвеждане на данните по заявлението се извършват първоначални автоматични
проверки на въведената информация. Автоматичните проверки се основават на база на
наличните към момента на кандидатстване данни в ИСАК, СРКЗПЗП, СИЗП и СИРЖ и се
актуализират за всяка кампания. Резултатите от автоматичните проверки са част от
заявлението за подпомагане и се разпечатват предварително. След запознаване с
резултатите от автоматичните проверки кандидатът може да извърши промяна в
подаденото заявление в определените срокове за подаване, съгласно Приложение № 2.
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6.7. Подписване на заявлението за подпомагане
Кандидатите подписват и подпечатват за ЕТ/ЮЛ заявлението за подпомагане,
включително декларациите, отнасящи се към схемите/мерките, по които кандидатстват,
„Декларация за запознаване с определенията за нередност”, Декларация по чл. 19 и чл. 20
от Закона за защита на личните данни по образец, както и резултатите от извършените
автоматични проверки, които са неделима част от заявлението за подпомагане.

7. Предаване на заявления от ОСЗ в ОПСМП
Общинските служби по земеделие предават всяко представено на хартиен носител
заявление за подпомагане, подписано от кандидата и подпечатано за ЕТ/ЮЛ и
придружаващите го документи в съответния отдел за прилагане на схемите и мерките за
подпомагане (ОПСМП) на ДФЗ - РА. Предаването се извършва с попълване и подписване
на приемно-предавателен протокол, генериран от системата, в сроковете, регламентирани в
наредба на Министъра на земеделието, храните и горите. Заявленията, които се включват в
приемно-предавателния протокол трябва да са въведени в системата и да са в статус „За
проверка в ОПСМП”. Копие от заявленията на хартиен носител се съхранява и в ОСЗ.
Всеки комплект съдържа:
 подаденото на хартия заявление за регистрация и приложенията към него за нови
кандидати;
 подписаното от кандидата и подпечатано за ЕТ/ЮЛ заявление за подпомагане и
приложенията към него.
Служител от ОПСМП, приемащ заявленията, проверява дали броят окомплектовани и
подписани на хартия заявления съответства на броя на заявленията в приемнопредавателния протокол от ИСАК. При разминаване между броя на предаваните заявления
и броя им по протокол, служителят от ОПСМП връща протокола заедно с приложените
заявления обратно в ОСЗ за пълно окомплектоване.

8.

Обработка и контрол на заявлението за подпомагане в ОПСМП

Обработката и контролът на представените заявления за подпомагане се осъществява
в ОПСМП, след като заявленията са приети от ОСЗ. Статусът на заявленията в ИСАК е „За
проверка в ОПСМП”.
Първи служител започва проверката на заявлението. За целта в ИСАК се попълва
контролен лист за окомплектованост и легитимност (КЛ ОПСМП 1). Заявлението
преминава в статус „Ново, в процес на проверка в ОПСМП”. На този етап се извършва
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проверка на въведените данни и заявените схеми и мерки по отношение на въведените в
системата данни, сравнени с попълненото заявление за подпомагане и изискуемите
документи на хартиен носител. Проверката за окомплектованост и легитимност включва
проверка на всички придружаващи заявлението документи.
Всяко досие трябва да включва следните задължителни реквизити:
 Заявление за регистрация, попълнено, разписано и подпечатано за ЕТ/ЮЛ за
земеделските стопани, които кандидатстват за първи път;
 Заявление за подпомагане (разпечатано от ИСАК), подписано и подпечатано (за
ЕТ/ЮЛ) от кандидата;
 Брой карти от СИЗП, отговарящи на заявените площи, които са подписани и
подпечатани (за ЕТ/ЮЛ) от кандидата за подпомагане;
 Задължителните придружаващи документи, подписани и подпечатани (за ЕТ/ЮЛ)
от кандидата са именно:


Копие от Личната карта/Паспорт (за ФЛ) или копие от Лична карта/Паспорт на

Управителя (за ЕТ/ЮЛ);


Копие от удостоверение с номер на банковата сметка и IBAN, издадено от

съответната банка;


Копие от Личната карта/Паспорт на упълномощеното лице (в случай на

упълномощено лице за подаване на заявлението);


Копие от нотариално заверено пълномощно, с което кандидатът упълномощава

друго лице да го представлява пред Разплащателната агенция при подаване на заявление за
подпомагане (в случай на упълномощено лице);


Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца

от датата на подаване на заявлението или копие от регистрация в Търговския регистър;


Копие от регистрация ЕИК по БУЛСТАТ.

При положителен резултат от проверката, т.е. всички отговори на въпросите в КЛ
ОПСМП1 са „Да” или „Неприложимо”, първи експерт в ОПСМП приключва въвеждането
на КЛ ОПСМП1, като предава заявлението за процедурна проверка от втори експерт в
ОПСМП.
При открити пропуски, допуснати от страна на ОСЗ, първият служител, създал КЛ
ОПСМП1 разпечатва контролния лист с отрицателните отговори и връща заявлението с
бутона „Несъответствие”, като го поставя в статус „С открити грешки за ОСЗ”. КЛ
ОПСМП1 и цялото заявление се предават в 3-дневен срок за коригиране в ОСЗ с приемно-
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предавателен протокол. В този случай, в ОСЗ са длъжни в 5-дневен срок от връщането на
заявлението да информират кандидата за установените непълноти. Ако кандидатът или
упълномощеното от него лице не отстрани непълнотите до крайната дата за подаване на
заявления, заявлението се предава на ОПСМП в 3-дневен срок и не подлежи на обработка.
Когато всички данни са въведени правилно в системата и изискуемите допълнителни
документи са налични към заявлението за подпомагане, след извършване на проверка от
страна на първи служител ОПСМП, КЛ ОПСМП1 преминава в статус за проверка от втори
служител в ОПСМП - „За потвърждение от втори експерт”. След започване на
проверката от втори служител, заявлението преминава в статус „В процес на проверка от
втори експерт след въвеждане”.
В случай че заявлението за подпомагане съдържа всички задължителни данни за
кандидатстване по най-малко една от прилаганите от дирекцията схеми и мерки за
подпомагане, след потвърждение от втори служител и статус на заявлението „Потвърдено
от втори експерт”, заявлението получава уникален идентификационен номер (УИН).
Ако вторият служител открие несъответствия, той попълва своите забележки в
системата и връща заявлението към служителя, който го е въвел, за уточнение и
извършване на необходимите корекции. Заявлението преминава в статус „Открити
несъответствия от втори експерт”. След като несъответствията бъдат отстранени, те
следва отново да бъдат проверени и одобрени от втори служител.

9.

Извършване на редакция и промени на вече подадени заявления

В срок до 31 май (или друг срок след изменение на Наредба № 5 от 27.02.2009 г.)
кандидатите за подпомагане могат да извършват промени в заявленията и в приложените
документи, включително да добавят допълнителни схеми и мерки, както и земеделски
парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки, без да търпят санкции за това.
Когато 31 май е неприсъствен ден, срокът за промени в подадените заявления изтича в
първия следващ работен ден.
Кандидатите не могат да извършват промени по заявления, в случай че:
 са уведомени за установени в заявлението нередности;
 са уведомени, че ще бъдат проверени на място;
 са проверени на място и са установени нередности.
Промените се извършват чрез представяне на попълнен и подписан от кандидата и
подпечатан за кандидат ЕТ/ЮЛ формуляр „Заявление за подпомагане” с маркирано поле
"Редакция на парцели/схеми/животни" в ОСЗ, в която са били въведени данните от
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заявлението за подпомагане на кандидата с попълнени данни в таблицата на използваните
парцели и/или в таблицата на отглежданите животни, за които кандидатът желае да
извърши промяна. Формулярът се представя за въвеждане на данните от него в СРКЗПЗП, в
съответната ОСЗ. Данните от формуляра се въвеждат в СРКЗПЗП и заявлението за промяна
получава входяща дата, която се счита за дата на подаване на промените в РА.
Данните от заявлението за редакция се въвеждат в електронен вид в присъствието на
кандидата. Заявлението за подпомагане с въведените в системата променени данни се
разпечатва в три екземпляра, всяка от страниците се подписва от кандидата и се подпечатва
(за ЕТ/ЮЛ). При невъзможност за въвеждане на промените в електронен вид в
присъствието на кандидата, от системата се разпечатва в два екземпляра талон, съдържащ
името на кандидата, неговия УРН, входящ номер и дата на подаване на „Заявление за
подпомагане” с маркирано поле "Редакция на парцели/схеми/животни". Формата се
подписва от кандидата и се и подпечатва (за ЕТ/ЮЛ). Единият екземпляр се предава на
кандидата, а другият остава в ОСЗ и се насрочват две дати за окончателното въвеждане на
данните в СРЗКП и разпечатването на заявление за подпомагане с извършените в него
промени.
Кандидатите за подпомагане могат да отстраняват явни фактически грешки (очевидни
грешки) в подадените заявления по всяко време до одобряване (изцяло или частично) или
отказ на плащането. Явни фактически грешки са грешки, касаещи данните за
идентификация на кандидата за подпомагане, определени в чл. 3, ал. 2 от Наредба № 105
от 22.08.2006 г.
Промени по вече подадени заявления и/или приложените към тях документи, касаещи
схеми/мерки, извършени след 31 май на годината (или друг срок след изменение на
приложимата нормативна уредба), за която се кандидатства, водят до намаления на
полагащите се плащания за извършените промени с 1% за всеки работен ден закъснение.
Извън случаите на отстраняване на явни фактически грешки, оттегляне на заявление
или част от него и прехвърляне на стопанство, РА отказва извършването на промени в
подадените заявления и в приложените документи, заявени след изтичането на 25
календарни дни след крайния срок за подаване на заявления без санкция за закъснение.
След крайния срок за промени в заявлението за подпомагане, земеделските стопани
могат да извършват промени само в частта за личните данни (име, ЕГН, адрес, телефон/email, IBAN/банков код/адрес на банката), в офисите на ОПСМП до одобряване или отказ на
плащането.
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*В случай на промяна на нормативната уредба се променят и датите за прием и редакция
на заявления.

Част IV ОБЩИ ПРОЦЕДУРИ И ПРОВЕРКИ
1. Сканиране и прехвърляне на заявлението към ЦУ
Сканирането на подадените заявления се извършва съгласно Приложение № 3.

2. Контрол на качеството
В ДФЗ-ЦУ се извършва контрол на качеството на подадените заявления, които са в
статус „Потвърдено от втори експерт” съгласно Приложение № 5.

3. Извършване на ad-hoc проверки
Аd-hoc проверките се инициират от началник отдел, директор ДДП и/или ресорен
заместник изпълнителен директор и могат да бъдат извършвани по всяко време. Те се
осъществяват основно на случаен принцип, но могат да бъдат извършвани и по конкретен
повод. Инициаторът на ad-hoc проверката отразява резултата от нея, отнасящи се до
цялостната работа на служителя и попълва контролен лист за Аd-hoc проверка в ИСАК.

4. Подготовка за извършване на административни/кръстосани
проверки след приключване на кампанията по прием на заявления
Административните проверки се извършват след края на кампанията по прием на
заявленията за съответната кампания. След приключване на обработката на всички
заявления в ОПСМП на ДФЗ-РА, заявленията преминават в статус „Подготовка за
извършване на кръстосани проверки”.
След стартиране на административни/кръстосани проверки заявленията преминават в
статус „Извършва се кръстосана проверка“. Заявленията, подадени след крайния срок за
подаване или с открити и неотстранени пропуски, съгласно Приложение № 4, преминават
в статус “Сгрешено заявление (невалидно)“.
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5. Кръстосани проверки след приключване на кампанията по прием
на заявления
Кръстосани (административни) проверки се извършват автоматично от ИСАК, като се
ползва информацията в ГИС модула и Базите данни на ИСАК. Процесът за кръстосана
проверка се стартира от директора на ДДП.
След стартиране на кръстосаните проверки, всички декларирани земеделски парцели
се проверяват относно принадлежността им към ФБ. По отношение на елементите на
ландшафта, декларирани по схема ЗДП, се извършва проверка площите да се намират в
рамките на земеделските парцели или непосредствено допиращи се до тях. Извършва се и
проверка за пресичане на границите на два или повече земеделски парцела (на ниво БЗС) и
проверка за площи, заявени от повече от един кандидат. Извършва се проверка за заявени
без правно основание за ползване земеделски земи (генерирано от ИСАК предупреждение
за грешка чл. 41, ал. 7 от ЗПЗП). Разплащателната агенция извършва географско определяне
на площта и местоположението им и тази информация се изпраща на Министерството на
земеделието, храните и горите. В този случай Министерството на земеделието, храните и
горите предоставя допълнителна информация на Разплащателната агенция за площите с/без
правно основание за ползване.
В случай на отрицателен резултат (декларираните парцели в заявлението за плащане
не се припокриват с парцели, декларирани в други заявления), заявлението получава статус
“Без застъпвания”. В случай на положителен резултат (има площи в подаденото заявление,
които са регистрирани и в друго/и заявление/я), заявлението придобива статус “Със
застъпвания”.

6. Изясняване на принадлежността на земеделските парцели,
декларирани от повече от един земеделски стопанин
Съгласно Приложение № 11.

7. Пълно или частично оттегляне на заявление за подпомагане
Съгласно Приложение № 6.

8. Прехвърляне на стопанство
Съгласно Приложение № 10.

9. Обработка

на

заявления

за

подпомагане

с

наличие

на

форсмажорни обстоятелства
9.1. Обработка на заявления с настъпили форсмажорни обстоятелства по схемите и
мерките на площ се извършва съгласно Приложение № 7.
9.2. Обработка на заявления с настъпили форсмажорни обстоятелства по схемите за
животни се извършва съгласно Приложение № 8.
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10. Риск Анализ
Съгласно Приложения № 16 и 17.

11. Кръстосани проверки преди извършване на оторизация на
финансовото

подпомагане

по

схемите/мерките

към

директните

плащания
Преди извършване на оторизация на заявленията за съответната кампания,
задължително се извършват допълнителни административни/кръстосани проверки спрямо
актуализираните данни от СИЗП и други регистри.
Извършваните проверки включват:
 Избираемост и допустимост на земеделските парцели и стопанствата по
критериите, заложени при първи кръстосани проверки с актуализирани данни от СИЗП,
съгласно изискванията на Наредба № 2 от 17.02.2015 г., извършените ПнМ и отразените
резултати след прилагане на процедурата за разрешаване на двойно заявени площи. При
отказ или възпрепятстване извършването на ПнМ заявлението се отхвърля съгласно чл. 59,
параграф 7 от Р1306/2013 (не се извършват калкулации);
 Избираемост и допустимост на земеделски парцел – 0.1 ха;
 Избираемост и допустимост на стопанство по отделните схеми/мерки – СЕПП –
0.5 ха; СПП – обвързана с кандидатстване по СЕПП; ЗДП – обвързани със СЕПП; МЗС –
обвързана със СЕПП; СП (основна) и СП (други) – 0.5 ха допустими площи с плодове; СЗ
(основна) и СЗ (други) – 0.5 ха допустими площи със зеленчуци; СЗо – 0.5 ха допустими
площи със зеленчуци оранжерийно производство; СПК – 0.5 ха допустими площи с
протеинови култури; ПНДП – допустими по СЕПП 0.5 ха трайни насаждения и 1 ха за
всички останали земеделски площи с изключение на постоянно затревените площи и
площите с винени сортове лозя и тютюн; Мярка 211/Подмярка 13.1 (НР1) – 0.5 ха и Мярка
212/Подмярка 13.2 (НР2) – 0.5 ха, Мярка 12 (Натура 2000 и Рамковата директива за водите)
– 0.3 ха; Специално плащане за култура Памук – 0.5 ха;
 Допустимост на заявените площи по ПНДП, СП (основна), СП (други), СЗ
(основна), СЗ (други), СЗо, СПК спрямо допустимите за подпомагане култури, съгласно
приложимата нормативна база;
 Принадлежност на заявените парцели по НР1/Подмярка 13.1 и НР2/Подмярка 13.2
към съответния необлагодетелстван район, съгласно нормативно утвърдения обхват;
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 Спазване на поетия многогодишен ангажимент (мярка 211-НР1, мярка 212-НР2 и
мярка 214) – не се прилага за кандидати, които подават ново заявление за подпомагане след
1 януари 2014 г.; мярка 214, мярка 10 и мярка 11;
 Допустимост на животните, декларирани по схемите за преходна национална
помощ и обвързано подпомагане за животни спрямо данните в СИРЖ на БАБХ и данните
от извършените ПнМ;
 Допустимост на площите, заявени по мярка 12 ”Плащания по Натура 2000 и
рамковата директива за водите” от ПРСР 2014-2020, които попадат в допустимия слой по
Натура 2000;
 Заявяване на една и съща площ по мярка 12 и мярка 214, с изключение на АП24
(Въвеждане на сеитбооборот);
 Заявяване на едни и същи постоянно затревени площи по мярка 12 и мярка 11, за
които има забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
 Заявяване на една и съща площ по мярка 12 и площи по направление
„Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност” по мярка
10.
 Извършваните проверки на ЕНП включват:


ЕНП тип полигон - извършват се всички стандартни проверки, съобразно

алгоритъма за СЕПП, с цел определяне на допустимата за подпомагане площ на парцела;


ЕНП тип линеен обект - извършва се проверка ЕНП да попада в рамките или да е

прилежаща към допустим парцел по СЕПП;
 На допустимата ЕНП се прилага коефициент на преобразуване и/или тегловен
коефициент за конкретния тип ЕНП.

12. Извънредна редакция върху данните в заявлението
Съгласно Приложение № 23.

13. Извършване на замяна на животни в периода на задържане
Съгласно Приложение № 9.

14. Анализ на административните проверки
Резултатите от административните проверки и проверките на място всяка година се
оценяват, като се сравняват по схеми/мерки за да се установи дали някои фактори могат по
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принцип да породят риск за други подобни операции (схеми) или отделни кандидати. При
оценката се посочват причините за подобно рисково положение - ако е налично, ако се
налага се прави и допълнителен преглед, като се предлагат и съответстващи коригиращи и
превантивни действия.
Извършения сравнителен анализ се оформя в доклад, който се предоставя на ИД на
РА за запознаване и утвърждаване.

Част V ИЗВЪРШВАНЕ НА КАЛКУЛАЦИИ И ОТОРИЗАЦИЯ
1. Общи принципи
Съгласно Европейското законодателство и решение на България е определена
минималната площ на стопанството да е 0.5 ха, а минималната площ на земеделския парцел
е определена на 0.1 ха, съгласно постановление на МС № 838 от 2006 г. Изключенията от
това правило за минимална площ на стопанството засягат мерките от ПРСР, които са
разписани в частта от правилника, описваща изискванията за минимален размер на
стопанството по мярка 12, мярка 214, мярка 10 и мярка 11. С решение на България се
прилагат Схемата за преразпределително плащане (СПП) и Схемата за млади земеделски
стопани (МЗС) за кандидатите с право на плащане по СЕПП до първите 30 допустими
хектара. Схемите за обвързано с производството подпомагане се прилагат съгласно
изпратената от България нотификация към ЕК.
По отношение на схемите за преходна национална помощ, дирекцията предоставя
информация на Националната агенция за приходите за извършените плащания на
земеделски стопани с източник на финансиране от държавния бюджет, съгласно
изискванията на наредба, издадена от Министъра на земеделието, храните и горите. В този
случай, преди предаване на протокол за оторизация към ДФ, се изготвя справка за
кандидатите по схемите за преходна национална помощ, която чрез официално писмо се
изпраща до НАП.

1.1 Бюджетни тавани
За всяка държава членка на ЕС и за всяка година се определят национални тавани за
плащанията по схемите за директни плащания, съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013.
Всяка година ЕК приема допълнителен Регламент за разпределението на таваните по схеми.
Спазване на бюджетната дисциплина се осъществява съгласно Приложение № 18.
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1.2 Финансова Дисциплина
От кампания 2016 за плащанията по схемите за директни плащания, които надвишават
левовата равностойност на 2000 EUR, се налага ставка на корекция, определена в
съответствие с чл. 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и член 8, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1307/2013.
1.3 Автоматични изчисления на база „група култури” и отглеждани животни
Съгласно чл. 17, ал. 1, буква а) от Регламент 640/2014 на Комисията, всички площи,
заявени по СЕПП следва да се третират като отделна „група култури”, като съгласно буква
д) от същия член площи, получаващи различно подпомагане по друга схема или мярка за
подпомагане следва да се разглеждат като различни „група култури” с различно „ниво на
плащане/ставка”. Съгласно ал. 2 от горецитирания член, когато една и съща площ се
декларира във връзка със заявление за помощи и/или искане за плащане по няколко схеми
за помощи или мерки за подпомагане на площ, тази площ се взема предвид поотделно за
всяка от тези схеми за помощи или мерки за подпомагане. Когато установената площ от
една група култури е по-голяма от декларираната в заявлението за подпомагане, за
изчисляване на помощта ще се използва декларираната площ. Когато площта, декларирана
във всяко заявление, превишава площта, установена за тази група култури, помощта се
изчислява на основа на установената площ за тази група култури.
По отношение на плащанията за животни, не може да се отпусне помощ за по-голям
брой животни/пчелни семейства или животински единици от декларираните по съответната
схема/мярката в заявлението за подпомагане. Когато броят декларирани животни в
заявлението за подпомагане надвишава броя, установен в резултат на административни
проверки или проверки на място, помощта се изчислява въз основа на установения брой
животни.
Изчисленията на помощта за всяко „ниво на плащане/ставка” се извършва
автоматично от ИСАК. За схемите за подпомагане базирани на отглеждания брой животни,
калкулациите също се извършват автоматично от системата, отделно за всяка схема.
Калкулациите се извършват на база общата валидна за калкулации площ, като се отчитат
резултатите от извършените проверки за всеки отделен парцел, заявен по конкретната
схема и мярка по „група култури”. Когато при ПнМ е извършена обобщена проверка на
блок на земеделското стопанство, калкулациите се извършват като се ползват данните за
размера на площта на целия блок на земеделско стопанство по „ниво на плащане/ставка”.
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1.4 Срокове
Съгласно чл. 75, параграф. 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета, плащанията по схемите и мерките за директни плащания се
извършват под формата на най-много два транша годишно за кандидат, в периода от 1
декември на годината на кандидатстване до 30 юни на следващата година. Съгласно чл. 5,
параграф 2 на Регламент (ЕС) № 907/2014 допустимо е плащане след 30 юни, като не се
прилага намаление на месечните плащания ако платените след срока разходи не надхвърлят
5% от тези, направени в срок. ДДП извършва оценка дали плащанията след 30 юни
надхвърлят 5%-ия праг.
Чрез дерогация от чл. 75, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 държавите членки
могат да отпускат авансови плащания от 16 октомври до 30 ноември. Авансовите плащания
могат да бъдат в размер до 50% по схемите за директни плащания и в размер до 75% по
мерките за развитие на селските райони съгласно чл. 67, параграф 2. Плащанията по
схемите и мерките за подпомагане не се извършват преди да са приключили
административните проверки и ПнМ. Не се извършва оторизация по мерките от ПРСР,
когато не са приключили всички проверки за изпълнението на поетите ангажименти от
страна на кандидата.
1.5. Изключване от плащания на кандидати през текущата година
Не се извършва оторизация на изчислените резултати за размера на финансовата
помощ за кандидати, които са регистрирани в Регистър „Спрени плащания” и Регистър
„Предложения за ПнМ”, които са в статус „За проверка” или „За регистър „Спрени
плащания”.
1.6 Проверка за наличие на изкуствено създадени условия
Съгласно чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 при финансирането на селското
стопанство не се дават никакви предимства на физическо или юридическо лице, за които се
установи, че условията за получаване на финансиране са създадени изкуствено, в
противоречие на Европейското законодателство съгласно Приложение № 14.

1.7 Редукции при неспазване на кръстосано съответствие
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Изчисляване на редукции при неспазване на кръстосано съответствие, съгласно
Приложение № 15.
1.8 Администриране на заявления с декларирани площи с коноп
Съгласно Приложение № 36.
1.9 Избор на заявления по схеми и мерки за извършване на проверка на извършените
автоматични калкулации
На контрол на извършените изчисления от страна на служителите в ДДП подлежи 1%
от извършените изчисления от ИСАК по прилаганите схеми и мерки.
След извършване на автоматичните калкулации в ИСАК се зареждат контролни листа
за изчислените резултати по схеми и мерки. На контрол от служител подлежат 1 % от
контролните листа по всяка схема/мярка, като задължително се проверяват всяко първо и
последно заявление от съответния списък, когато броят е по-малък и не може да бъде
избрано всяко стотно заявление. Проверката на изчислените резултати се извършва ръчно
от служител, като за всяко проверено заявление се попълва контролен лист, а втори експерт
извършва процедурна проверка.
Изборът на заявления, се извършва от началник отдел или от упълномощен служител
на база на данните от контролните листа за изчислените резултати, като се отчитат няколко
критерия. В зависимост от това колко критерия покриват изчисленията, визуализирани в
КЛ за калкулации, се изготвят отделни списъци. За всяка схема се избира минимум 1% всяко стотно заявление, отговарящо на условията за избор и всяко първо и последно.
Условията за избор на заявления със заявени схеми и мерки за подпомагане на база площ и
включването им в списъци се изготвят въз основа на това колко от критериите покрива
извършената калкулация по схемата. В списъка се включват заявления, за които са налични
данни за най-много от следните критерии:
 Извършена ли е проверка на място;
 Наличие на двойно заявени площи;
 Наличие на разлика между декларираната и установената площ/животно;
 Наличие на наддекларирани площи до 3% или до 2ха;
 Наличие на животни с нередности – до 3 бр.;
 Наличие на наддеклариране от 3% до 10 %;
 Наличие на наддеклариране от 3% до 20%;
 Наличие на наддеклариране над 20% до 50%;
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 Наличие на наддеклариране на площи над 50%;
 Установена неудържана санкция;
 Наличие на закъсняло подаване на заявлението и закъсняла редакция на парцел;
 Наличие на неспазване изискванията за диверсификация, ЕНП и разорани ЕЧП по
схемата ЗДП;
 Наличие на намаления за неспазване на кръстосано съответствие през текущата
година.
Ако след като бъдат избрани заявленията за проверка, все още не е достигнат 1% от
всички по тази схема, във втория списък се избират за проверка заявления, в които не е
наличен един от посочените критерии.
Разпределението на избраните за проверка заявления се извършва на случаен принцип
между служителите в дирекцията.
1.10 Определяне на конкретните ставки за извършване на изчисленията
По отношение на прилаганите от ДДП схеми и мерки могат да бъдат обобщени два
типа ставки за конкретната мерна единица:
 Нормативно определена ставка – ставка, която е нормативно утвърдена за
схемата или мярката. Тези ставки се въвеждат в модула за администрация на ИСАК или
алгоритъма за изчисление и се ползват до промяната в тях, съгласно изменение на
определящия ги нормативен акт.
 Ежегодно изчислявани ставки – ставките по отношение на СЕПП, ЗДП и СПП
зависят от размера на допустимата площ, която отговаря на изискванията за отпускане на
финансова помощ по схемата за текущата кампания. Сумите, които се изплащат на хектар в
България се изчисляват като годишната финансова помощ, отпусната на страната по
схемите, се раздели на допустимата площ по съответната схема съгласно чл. 36, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Ставките се изпращат на ДДП със Заповед на министъра на
земеделието, храните и горите.


Схема за млади земеделски стопани (МЗС) – ставката се формира като 25%

от ставката по СЕПП, съгласно метода на изчисление, нотифициран от България до ЕК;


Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС) – ставката се формира

индивидуално за всеки кандидат в зависимост от заявените от него схеми за подпомагане,
като плащането не може да е по-голямо от 1250 евро и по-малко от 500 евро (плащанията
под 500 евро се закръглят на 500 евро);
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Схеми за преходна национална помощ – ставките се определят ежегодно

със заповед на министъра на земеделието, храните и горите;


Схеми за обвързано с производството подпомагане – ставките се определят

от министъра на земеделието, храните и горите със заповед, която се изпраща по
официален път за изпълнение;


Специално плащане за култура – памук (Памук) – ставката се определя,

като се умножат фиксираните от ЕК за България добиви за референтния период по
фиксираните за страната референтни суми. При надвишаване на референтните за страната
допустими площи с памук, ставката по схемата се намалява пропорционално на
надвишаването на базовата площ.


Мерките от ПРСР 2014-2020г. – ставките са определени в наредба,

регламентираща прилагането на съответната мярка.

2. Калкулации по схемите и мерките, базирани на площ
Калкулациите

се

извършват

автоматично

от

системата,

когато

всички

административни проверки и ПнМ вече са извършени, а данните от тях са заредени в
ИСАК. Взимат се предвид всички намаления, които могат да се наложат в резултат от
извършените и приключили проверки.
Извършването на калкулации и зареждането им в ИСАК започва след приключване на
всички административни проверки и ПнМ, когато заявлението на кандидата е определено за
ПнМ, но не по-рано от 1 декември на годината на подаване на заявление за подпомагане.
Административните проверки се извършват спрямо слой „Площи, допустими за
подпомагане” и слой „ПЗП”, изготвени от МЗХГ и предоставени на ДФЗ-РА със заповед на
Министъра на земеделието, храните и горите, информация за площи с/без правно основание
за ползване на земеделски земи предоставена от МЗХГ, съгласно чл. 41, ал. 8 от ЗПЗП.
Извършване на калкулации може да се стартира и преди 1 декември на годината на
подаване на заявление за подпомагане, в случаите, когато страната е получила официално
разрешение от ЕК за извършване на авансови плащания и определяне на техния размер.
За да стартира процесът на изчисление на финансовата помощ по СП (основна), СП
(други), СЗ (основна), СЗ (други) и СЗо, земеделските стопани трябва да са попълнили
декларация по образец и да са доказали реализацията на произведената продукция от
съответните култури, съгласно изискванията на чл. 32 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г.
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Калкулации по схемите се извършват съгласно съответните приложения от
правилника на ДДП.
След извършване на изчисленията за групата култури, автоматично в ИСАК се
зареждат контролните листа с резултатите от извършените калкулации. В контролните
листа за окончателна калкулация се съдържа информация за площите, санкциите,
редукциите и корекциите, на база на която се формират изчислените суми (искана сума,
междинни и окончателна сума).
По ПНДП като наддекларирани се отчитат заявени площи на земеделските парцели с
декларирана една от следните земеделски култури: винени сортове лозя, тютюн и
постоянни пасища.

3. Натрупване на намаленията и изключванията
Намаления или изключвания, се прилагат съобразно процедурата, предвидена в чл.6
на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 и при следната последователност:
а) намаленията или изключванията, предвидени в случаите на наддеклариране на
площи и открити животни с нередности;
б) откази, предвидени при неспазване на критериите за допустимост;
в) размерът на помощта, получен след прилагането на буква б), служи за основа при
изчисляването на евентуални намаления, които трябва да бъдат приложени при закъсняло
подаване или промяна на заявлението за подпомагане;
г) размерът на помощта, получен след прилагането на буква в) служи за основа при
изчисляването на евентуални намаления, които трябва да бъдат приложени при
недеклариране на земеделски площи;
д) оттегляния, предвидени при неспазване на критериите за допустимост;
е) сумата, получена след прилагане на буква д) служи за основа при прилагане на
линейното намаление по отношение на схемите за МЗС, ДЗС и СПП;
ж) сумата, получена след прилагането на буква е) служи за основа при изчисляването
на евентуални намаления, които трябва да бъдат приложени при налагане на таван по СЕПП;
з) сумата, получена след прилагане на буква е) служи за основа за изчисляването на
процента на линейно намаление на всички директни плащания, за които е определена горна
граница на бюджета в съответствие с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския
парламенти на Съвета – когато през текущата финансова година се надвиши годишния
финансов пакет;
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и) сумата, получена след прилагане на буква е) служи за основа при прилагане на
ставка на корекция, предвидена в чл. 8 от Регламент (ЕС) №1307/2013 на Европейския
парламент и на Съвета;
й) размерът на помощта, получен след прилагането всички изброени намаления служи
за основа при изчисляването на евентуални намаления, които трябва да бъдат приложени
при установено неспазване на кръстосаното съответствие.
Не се налагат административни санкции когато неспазването се дължи на грешка на
компетентния орган или друг орган и ако няма основания да се счита, че грешката е могла да
бъде открита от лицето, засегнато от административната санкция (чл. 77, параграф 2, буква
в) от Регламент (ЕС) 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета).

4. Детайлно изчисление на финансовата помощ по схемите и
мерките, базирани на площ
 По СЕПП изчисленията на помощта се извършват съгласно Приложения № 25 и
26;
 По СПП изчисленията на помощта се извършват съгласно Приложение № 25;
 По МЗС изчисленията на помощта се извършват съгласно Приложение № 28;
 По ЗДП изчисленията на помощта се извършват съгласно Приложение № 27;
 По схемите СП (основна), СП (други), СЗ (основна) и СЗ (други) изчисленията на
помощта се извършват съгласно Приложение № 30;
 По схема СЗо изчисленията на помощта се извършват съгласно Приложение № 31;
 По схемата СПК и по схемата за Памук изчисленията се извършват съгласно
Приложение № 32;
 По схемата за ДЗС изчисленията се извършвата съгласно Приложение № 33;
 По Подмерките 13.1/НР1, Подмярка 13.2/НР2 или по мерки 211 и 212 (за
неприключили ангажименти, поети преди кампания 2014) изчисленията на помощта се
извършват съгласно Приложение № 37;
 По мярка 12 (Натура 2000) изчисленията на помощта се извършват съгласно
Приложение № 38;
 По мерките, свързани с Агроекология, съгласно част IX от настоящия
Правилник.

5.

Калкулация по схемите за животни
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Калкулациите по схемите за животни се извършват автоматично от системата след
приключване на всички административни и ПнМ за текущата кампания. За да бъде
установен броя на допустимите животни по схемите за преходна национална помощ и
обвързано подпомагане за животни, за достоверни и валидни за калкулация се използват
резултатите от извършените ПнМ от ДТИ или от проверката спрямо СИРЖ на БАБХ.
Изчисленията и намаленията по схемите и мерките за животни се извършват съгласно
Раздел 4 от Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията.
За да стартира процесът на изчисление на финансовата помощ по СМЛК, ЕЖСК
(мляко), ДПЖСК и Биволи, земеделските стопани трябва да са предоставили декларация по
образец и да са доказали реализация в съответствие с изискванията на чл. 27а от Наредба №
3 от 17.02.2015 г. – съгласно Приложение № 65.
Кандидати, които притежават по-малко от 0,5 ха получават обвързано с
производството подпомагане за животни, когато общата сума на директните им плащания
през съответната година е левовата равностойност на 100 или повече евро.
5.1 Детайлно изчисление на финансовата помощ по схемите за животни
 По схемата за Биволи изчисленията на помощта се извършват съгласно
Приложение № 29;
 По СМлК изчисленията на помощта се извършват съгласно Приложение № 58;
 По СМлК (пл) изчисленията на помощта се извършват съгласно Приложение №
59;
 По СМКЮ изчисленията на помощта се извършват съгласно Приложение № 60;
 По ЕЖСК (мляко) изчисленията на помощта се извършват съгласно Приложение
№ 61;
 По ЕЖСК (месо) изчисленията на помощта се извършват съгласно Приложение №
62;
 По ДПЖ (пл) изчисленията на помощта се извършват съгласно Приложение № 63;
 По ДПЖСК изчисленията на помощта се извършват съгласно Приложение № 64.
5.2 Калкулация по схемите за преходна национална помощ
 По ПНДТ изчисленията на помощта се извършват съгласно Приложение № 35;
 По ПНДЖ1 и ПНДЖ3 изчисленията на помощта се извършват съгласно
Приложение № 34.

ДИРЕКЦИЯ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ
ПРАВИЛНИК

Версия 6.0
стр. 53 от 75

За всички схеми и мерки, процесът на изчисление на калкулациите може да се
извърши на няколко етапа в зависимост от броя на натрупаните заявления, които са годни
за калкулация, т.е. завършени са всички проверки по декларираните от ЗС данни.

6. Оторизация
6.1 Приемно - предавателен протокол за оторизирани суми
След извършване на всички административни проверки на заявленията, отнасящи се
до изчислението на субсидиите, ДДП изпраща приемно-предавателен протокол за
оторизираните суми на ДФ.
Протоколът е в утвърден формат и съдържа подробна информация за кандидатите за
подпомагане, а именно:
 УРН, УИН, Име на земеделския стопанин;
 Схема за подпомагане и съответен АВВ код;
 Искана сума;
 Суми на санкции;
 Суми на редукции на плащанията;
 Сума на корекция при прилагане на финансова дисциплина;
 Оторизирани суми по схеми и процентно разпределение от различните бюджетни
фондове;
 Банкова сметка на кандидата за подпомагане.
Началник отдел ПСЕП, ПСОП, ПСПНП или ПМ 214/2007-2013, М10 и М11/2014-2020
генерира справката от наличната база данни в ИСАК и възлага изготвяне на приемно–
предавателния протокол на главен експерт от съответния отдел. Изготвеният протокол се
изпраща до съответния получател в определения срок и формат. Справката се изпраща и по
електронната поща до директор ДФ. Освен това се подписва всеки ред в протокола, на
който фигурира изчислена субсидия от 50 000 лева или повече. Преди представянето му на
ДФ, протоколът се съгласува от директора на дирекцията, ресорния Заместник
изпълнителен директор и се утвърждава от ИД на ДФЗ. Заедно с детайлния приемнопредавателен протокол за оторизирани плащания се изпраща и обобщен приемнопредавателен протокол за оторизирани плащания.
Обобщеният протокол не съдържа информация за кандидатите за подпомагане, а
общите оторизирани суми по схеми/мерки със съответните АВВ кодове, санкциите,
редукциите и корекциите към оторизираните суми.
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6.2 Приемно - предавателен протокол за наложени санкции за бъдещ период
След приключване оторизацията на всички плащания по схемите/мерките, прилагани
от ДДП за дадена кампания, „Приемно-предавателен протокол за наложени санкции за
бъдещ период” за предходната кампания се изпраща до ДФ преди планираната дата на
стартиране на оторизации по коя да е схема/мярка от подадените заявления за следващата
кампания.
Приемно - предавателният протокол съдържа данни за всички кандидати, за които е
установено наддеклариране, което води до начислени санкции за бъдещ период по някоя от
заявените схеми/мерки и сумите, които следва да бъдат удържани от оторизираните
субсидии на кандидатите за подпомагане в следващите 3 години.
„Приемно - предавателен протокол за наложени санкции за бъдещ период” е в
утвърден формат и съдържа следната информация за кандидатите за подпомагане:
 УРН, УИН, Име на земеделския стопанин;
 Схема/мярка, за която е наложена санкцията за бъдещ период и съответен АВВ
код;
 Размер на наложената санкция за бъдещ период и процентно разпределение от
различните бюджетни фондове.
Началник отдел СКПАК или началник отдел ПО генерират справката от наличната
база данни в ИСАК и възлага изготвяне на приемно – предавателния протокол на служител
от съответния отдел. Изготвеният протокол се изпраща до съответния получател в
определения срок и формат. Справката се изпраща и по електронната поща до директор
ДФ. Преди представянето му на ДФ, протоколът се съгласува от директор дирекция,
ресорния Заместник изпълнителен директор и се утвърждава от ИД на ДФ „Земеделие”.

Част VI МОНИТОРИНГ И КОМУНИКАЦИЯ

1.

Мониторинг

Мониторингът покрива всички етапи на процеса на администрирането на директните
плащания.
Освен мониторинга, провеждан съгласно общите процедури на РА, който се извършва
от ръководството или от вътрешни или външни одитори, се извършва също и
контрол/самооценка на работата в дирекцията. Това включва текущи, последващи и ad-hoc
проверки, провеждани от началник отдел, оценяващ работата на служителите като цяло и за
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конкретен случай, както и наблюдение от страна на директора на дирекцията на работата на
всички служители, наети в ДДП.
Основната част от мониторинга се изразява в оценка на централно ниво на цялостната
работа, извършена от ОД. Тази оценка касае начина, по който служителите от ОД се
справят с възложените им задължения по администриране на процеса на кандидатстване за
подпомагане (въвеждане на данни в системата, провеждане на необходимите проверки,
използване на контролни листа, познаване на инструкциите и процедурите).
Съгласно

разпределението

на

отговорностите

на

отделите

в

дирекцията,

мониторингът на работата се извършва в най-голяма степен от отдел „Методология”, който
извършва анализ на съществуващите процедури и документация и следи за възможни
несъвместимости, грешки или възможности за подобрения и улеснения на работата. Отдел
„Методология” също така е отговорен за наблюдението на националното законодателство,
за изменения и нови текстове в тях, и за тяхното отразяване в документацията и
процедурите.
Друг отдел с контролни функции е отдел СКПАК. Част от отговорностите му са
свързани с подготвянето на стандартни или единични статистически и контролни таблици и
отчети, използвани също за управление и контрол от ЕС върху администрирането и
изпълнението на директните плащания. Това включва предоставянето на информация за
изготвянето на Х-таблици, редовни отчети към управлението на РА или към директора на
ДДП, в сътрудничество с други отдели, отчети за медиите, Народното събрание и др. Тези
доклади са базирани на предварително определени или на конфигурирани от служител от
отдел СКПАК критерии.
 Доклади
За нуждите на мониторинга се изготвят периодични и годишни доклади с информация
относно прилаганите от дирекцията схеми и мерки.
Тези доклади се използват за:
 Информиране на отговорните институции в ЕК;
 Информиране на МЗХГ, НСИ и други институции;
 Статистика;
 Връзки с обществеността и информационни кампании;
 Риск анализ за следващите години.

2. Комуникация с вътрешни организации
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Началник отдел СКПАК в ДДП, проверява изискванията за отчетите и прогнозите
съгласно европейските и национални нормативни документи. Началникът на отдела е
отговорен за спазване на крайните срокове за докладване до съответния адресат и възлага
на служител изготвяне на отчетите и прогнозите. Служителят събира необходимата
информация от наличната база данни и изготвя справката. Той потвърждава с подписа си
документа и го съгласува по съответния йерархичен ред. Информацията се оформя като
изходяща кореспонденция и се изпраща до съответния получател в определения срок и
формат.
2.1

Информация за дирекция „Финансова” към ДФЗ

2.1.1 Х-таблици
След издаването на съответния регламент от ЕК относно формата и начина на
изготвяне на Х-таблиците и в срок до 10 декември, ДДП изпраща на отдел „Финансова
отчетност”, дирекция „Финансова“, Х-таблицата за изминалата финансова година. Данните
в таблицата относно плащанията се извличат от счетоводната система на РА, а данните
относно бенефециера, исканията за плащане и проверките на място се извличат от ИСАК.
2.1.2 Таблица 104 и Заявка за ежемесечен лимит за плащания
Всеки месец до 8-мо число за ДФ се изготвя Таблица 104, а до 15-то число –
„Заявка за ежемесечен лимит за плащания”, които имат за цел да подсигурят средства за
последващи плащания.
2.1.3. Други прогнози
При необходимост или при искане от ДФ, служител на отдел СКПАК изготвя
прогнози, различни от 2.1.1 и 2.1.2. по параметри, зададени в искането.

3. Комуникация с външни организации
3.1. Информация за МЗХГ
3.1.1. Информация за дирекция ДПСК, МЗХГ
 ежемесечно докладване – предоставяне на информация за извършените
оторизации за кампанията по администрираните от ДДП схеми с данни към края на всеки
месец.
3.1.2.

Информация за дирекция РСР, МЗХГ

 ежеседмично докладване – предоставяне на информация за извършените
оторизации по прилаганите от ДДП мерки от ПРСР2007-2013г. и мерки от ПРСР20142020г.
 предоставяне на информация за годишен доклад на ПРСР, след искане от
управляващия орган.
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3.2. Информация за ЕК и контролни статистики
Във връзка с информирането на институциите в ЕК, се изисква от ДДП да предоставя
своевременни доклади на Европейската комисия, а именно Главна дирекция ,,Земеделие и
развитие на селските райони” (ГД АГРИ). Срокът за предоставяне на информацията се
определя от предоставен график от ЕК, който се обновява всяка година, като началникът на
отдел СКПАК следи за спазването му. Графикът съдържа описание на съответните
регламенти, които определят формата и спецификацията за изготвяне на конкретната
информация, начина на комуникация и крайния срок за изпращане.
Докладите до ЕК съдържат актуални данни от ИСАК и се изпращат съгласно
указанията и предоставения от ЕК график. Контролните статистики се изготвят съгласно
процедурата в Приложение № 19 и се записват в регистър „Доклади”.
При докладване по чл. 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г., ДДП
изпраща съответната информация до МЗХГ в срок преди 15 юли всяка година, тъй като
информацията се обобщава от Управляващия орган, който я изпраща до ЕК.
3.3. Комуникации с банкови институции
 Особени залози
Взаимоотношенията между ДФЗ, търговските банки и други финансови институции
се регламентират с подписване на “Меморандум за разбирателство”. Целта на меморандума
е земеделските стопани да имат възможност да получават кредит срещу залог на субсидия,
отпусната от РА.
Началник отдел СКПАК определя служител/и за работа с особените залози и водене
на регистър "Особени залози” в ИСАК, които служители разполагат с електронен подпис за
изпращане на удостоверения към банки и финансови институции, след одобрение от
Изпълнителния директор на ДФЗ.
Работата с особените залози се извършва по утвърдена Процедура за попълване и
работа с регистър на особени залози съгласно Приложение № 12.
В случай на погасяване на кредита и получено от съответната банка “Съгласие за
заличаване”, заличаването на особения залог в регистъра се извършва от служител.
Размерът на прогнозни ставки по различните схеми в издаваните удостоверения от ОД
на ДФЗ-РА се определя от МЗХГ на база декларираните данни за съответната кампания.
3.4. Уведомления за наложени запори върху банкови сметки
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Дирекция „Правна” има предоставени права да вписва в Регистър „Запорирани
плащания” в ИСАК, наложен от съдебни изпълнители запор върху банкова сметка,
посочена от кандидата в подадено заявление за подпомагане.
След получаване на съобщение за наложен запор в ДДП, експерт от отдел СКПАК
предоставя информация на дирекция „Правна” за актуалната банкова сметка на кандидата,
посочена в заявлението му за подпомагане за текущата кампания.
Когато е налице правно основание, сумите, които ще бъдат изплащани на кандидата
да бъдат наредени по банкова сметка, различна от посочената в подаденото заявление за
подпомагане, дирекция „Правна” информира за това ДФ и ДДП за основанията и банковата
сметка, по която следва да бъде извършено плащането преди извършване на оторизацията
по схемата/мярката.
Банкова сметка, за която има информация за наложен запор в регистър „Запорирани
вземания”, не може да бъде променяна до вдигането на запора.

Част VII НЕРЕДНОСТИ
1.

Дефиниции за нередност и измама

Задължение на РА е да гарантира сигурност и прозрачност на процедурите по
регистрацията, контрола и оторизацията на сумите за подпомагане по схемите и мерките,
прилагани от ДДП, за да се предотвратят възможностите за случайна или умишлена
злоупотреба с финансовите ресурси от фондовете на ЕС и/или с държавния бюджет в
процеса на оторизация и изплащане на сумите за подпомагане. Освен това трябва да бъде
гарантирано правилното, икономично и ефективно използване на финансовите ресурси от
фондовете на ЕС и от Националния бюджет.
За целта в ДФЗ са възприети понятия и процедури, които са в съответствие с
изискванията на националното и европейско законодателство и задължението да се
гарантира запазване на финансовите интереси на европейската общност и националния
бюджет срещу неоправдани и неправомерни разходи.
ДДП в своята дейност спазва общата утвърдена за ДФЗ „Политика за превенция и
противодействие на измамите и третиране на нередности”.
В ДФЗ са възприети следните дефиниции за нередности:
1.1. “нередност” - всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в
резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би
имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите,
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управлявани от тях, или посредством намаляване или загуба на приходи, произтичащи от
собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством
извършването на неоправдан разход.
1.2. „съмнение за измама” - нередност, която е била предмет на първоначално
решение по административен или съдебен ред, което дава основание за завеждане на дела
на национално равнище, с цел да се установи наличието на умишлено деяние, по-специално
измама, както е по член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията от 26 юли 1995 г. относно
защита на финансовите интереси на Европейските общности, създадена на базата на член 3
от Договора за Европейския съюз.
1.3. “измама” - всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
 използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни заявления или
документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на
средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от
името на Европейските общности;
 укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до
резултатите, споменати в предходната точка.
Нередност/измама може да възникне в резултат на несъответствие или последващо
неизпълнение или нарушение на изискванията за предоставяне на финансова помощ.
Политиката за борба с измамите вменява на всички служители задължение при
констатирано нарушение на националното законодателство или това на общността и/или
неизпълнение на поето задължение, да подават сигнал до ИД. Изпълнителният директор го
насочва към отговорните дирекции и звена по компетентност за извършване на проверка и
възстановяване на задълженията, в случай на изплатени суми. С оглед запазване на
финансовите интереси на Общността/Националният бюджет, е необходимо да се извършват
превантивни действия за недопускане на неоправдано разходване на средства от
европейските фондове чрез засилен контрол и чрез проверки на място на базата на
извършен анализ на риска, чрез който са определени рисковите критерии и кандидати.

2. Третиране на сигнали за нередности и докладване
ДДП спазва утвърдените в ДФЗ „Вътрешни правила за администриране на сигнали за
нередности и нарушения по програми, схеми и мерки финансирани от бюджета на ЕС и
националния бюджет”.
В случай че в ДДП е насочен оригинал на сигнал за нарушение (ДДП е първа по
резолюция), същият се анализира от служителите, на които е разпределен и ако отговаря на

ДИРЕКЦИЯ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ
ПРАВИЛНИК

Версия 6.0
стр. 60 от 75

изискванията за „сигнал за нередност” регламентирани в Наредба за определяне на
процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти, съфинансирани
от ЕС и утвърдената от изпълнителния директор „Политика”, се регистрира в регистър
„Сигнали за нередности” в ИСАК, като се попълват всички реквизити, до които служителят
има права в ИСАК. Информацията се въвежда от определени от директора на ДДП
служители, като всеки влиза в системата със своята индивидуална парола за достъп.
Въвеждането и/или актуализирането на данни в регистъра се извършва в рамките на 5
работни дни след получаването на сигнала в дирекцията.
Проверката на сигналите за нередности се извършва по реда и начина, определени в
т.4 от утвърдените от изпълнителния директор „Вътрешни правила за администриране на
сигнали за нередности и нарушения по програми, схеми и мерки, финансирани от бюджета
на ЕС и националния бюджет”.
Заявленията, за които са получени сигнали със съмнение за измама, разпределени или
изпратени за проверка на ДПИ, се въвеждат в регистър „Спрени плащания” до получаване
на резултата от проверката или до крайния срок за извършване на плащанията.
Случаите на неумишлено неспазване на реда за предоставяне на финансова помощ
или неизпълнение на поетите задължения от страна на кандидата не се разглеждат от ДПИ.
В

тези

случаи

ДДП

прилага

предвидените

в

приложимото

законодателство

административни редукции и/или санкции и върху полагаемата субсидия.
При потвърждаване от страна на компетентния орган (съд) за извършване на измама
или нередност, се предприемат действия съгласно Приложение № 20.
В случай на необходимост от допълнителна специализирана проверка, сигналът се
предоставя на ВКП. Ангажиментът по иницииране на докладването на нередността към
компетентните органи е на ДПИ, като за подадения сигнал се уведомява и ДДП.
При постъпило искане за предоставяне на информация от външна институция, във
връзка с образувана прокурорска преписка или досъдебно производство, по отношение на
кандидат по схемите и мерките, прилагани от ДДП, служител от дирекцията изготвя и
изпраща становище, отговарящо на поставените въпроси с цел създаване на възможно найточна и пълна информация. При необходимост, от ИСАК се генерира и предоставя и
обобщена справка по схеми на кандидатстване. Служител от ДДП генерира обобщената
справка от модула на ИСАК, съдържаща следните основни данни: Име на схемата на
кандидатстване, УИН, Дата на подаване на заявлението, Заявена площ, Наличие на ПнМ
(да/не), Наличие на двойно декларирани площи (да/не), Площ, годна за калкулиране (ха),
Установено наддеклариране (% и ха), Оторизирана площ за изчисляване (ха), Ставка по
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схема (лв./ха), Редукции при неспазване на условията за кръстосано съответствие, Санкции
от предишен период (да/не), Санкции за бъдещ период (лв.). При необходимост, от ДФ чрез
вътрешен официален документ (Докладна записка и/или чрез официалната електронна
поща) се изисква справка от Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) за
реално изплатените суми, която се прилага към становището.

3. Установени нередности
Комуникацията с отдел „Нередности и лоши вземания”, ДФ, се осъществява при
установяване на:
 Нередност, при която няма извършено плащане и няма финансови последици за
европейския и/или националния бюджет.
 Нередност с финансово изражение (вече извършено плащане).
Установена нередност се докладва до отдел „Нередности и лоши вземания”, ДФ, от
служител от отдел ПО, ДДП, със следните документи:
 Доклад за нередност (Report on irregularities);
 Приемно – предавателен протокол (Batchreport to BDU irregularities).
При установена нередност с финансово изражение, случаят се подава от отдел ПО,
ДДП, към отдел „Нередности и лоши вземания”, ДФ, съгласно утвърдената от
Изпълнителния директор на ДФЗ инструкция относно реда за установяване и регистриране
на публични държавни вземания на РА по схемите/мерките към Директните плащания,
действащата към момента на установяването на нередността, съгласно Приложение № 20.
Стандартните документи за регистриране на лошо вземане са следните:
 Доклад за нередности (Report on irregularities);
 Приемно - предавателен протокол (Batchreport to BDU irregularities);
 Изчисление на лошо вземане (Calculation on bad debt);
 Копие на АУПДВ;
 Обратна разписка, удостоверяваща получаването на АУПДВ (изпраща се
допълнително до отдел „Нередности и лоши вземания” след връщането ѝ в ДДП);
 Искане за становище от дирекция „Правна” относно предаването за регистрация в
отдел „Нередности и лоши вземания” на случаите за недължимо изплатените суми;
 Становище от дирекция „Правна”;
Всички документи, освен становището на дирекция „Правна” се изготвят от служител
на експертна длъжност от ДДП и се потвърждават от началника на отдел.
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При констатирана нередност, отнасяща се до неспазване на поет от кандидата
многогодишен ангажимент, се прилага утвърдената от Изпълнителния директор на ДФЗ,
процедура относно реда за прекратяване на многогодишни ангажименти от ПРСР,
прилагани от ДДП- съгласно Приложение № 49.
3.1. Сума, подлежаща на възстановяване
Общата сума, която трябва да бъде възстановена, може да включва главница и
законната лихва.
Главницата се изчислява от служител от ДДП, като се попълва във формуляра за
изчисление на лоши дългове, който е част от документацията, придружаваща сигнала.
Лихвата се изчислява от ДФ.
3.2. Санкции и редукции при установени нередности/измами
При всички установени и доказани нередности, извършени от земеделския стопанин,
се налагат административни санкции в зависимост от тежестта, повторяемостта или
наличието на умисъл на деянието, освен ако не подлежи и на наказателна отговорност.

Част VIII ОБРАБОТКА НА ЖАЛБИ И АРХИВИРАНЕ
1. Процедура за обработка на жалби - съгласно Приложение № 21.
2. Сигурност и организация на документите
Според правилата за физическа сигурност на документите и офис техниката има
няколко основни изисквания:
 Достъпът до офисите трябва да е ограничен;
 В края на деня офис техниката се изключва, а прозорците се затварят и вратите се
заключват;
 Работата на служителите извън работно време се уговаря с главното ръководство.

3. Архивиране
ДДП трябва да съхранява всички издадени документи най-малко 5 години след
последното плащане. Документите се съхраняват, окомплектоват и надписват в
съответствие с общите практики за архивиране в РА.
Пълният комплект на досието, включващо заявлението за подпомагане, контролните
листа, заявлението за промяна и одобрението за изчистените грешки по припокриване на
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парцелите се пазят в съответната ОПСМП. Цялото съдържание на досието се сканира, като
се предоставя достъп до сканираното досие на служителите от ЦУ през ИСАК. Този процес
се

извършва

съгласно

Приложение

№

3.

Документите

се

окомплектоват

в

последователността на тяхното получаване, приемане и процедурно завършване. Всяка
страница придобива последователен номер в долния ъгъл и Идентификационен номер в
горната част.
Получените и одобрени документи и писма на централно ниво се пазят в ДДП, ЦУ.
Въведение
 Целта на архива е да осигури сигурност и конфиденциалност на:


Досиетата;



Вътрешните документи, издадени от ОПСМП.

 Процедури:


Получаване на заявлението за подпомагане и вътрешните документи;



Регистрация на единното заявление и вътрешните документи в базата данни;



Архивиране на единното заявление и вътрешните документи.

 Физическа сигурност на приетите от ОПСМП заявления:


Всички досиета се пазят в помещение за съхранение;



Стаята е разделена на две - една по-малка по площ част за регистриране на

заявленията и друга, изцяло изолирана за архивирането им;


Архивната стая е достъпна само за оторизирани служители на РА;



Достъп до проектите се позволява с разрешението на служителя, който

отговаря за тях;
 Административни правила:


Файловете налични за заемане за период от един работен ден чрез

представяне на личната карта на получателя;


Получателят се записва в регистър;

 Регистрация на получените заявления:


Служителят изготвя списък на получените файлове и попълва в регистъра на

заявленията и КЛ;


Заявленията се регистрират в базата данни;



На всяко заявление се поставя печат и се запечатва с етикет.
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Част IX СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА
214 „АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ” ОТ ПРСР 2007-2013Г., МЯРКА
10 „АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ” И МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО
ЗЕМЕДЕЛИЕ” ОТ ПРСР 2014-2020Г.
1.

Подаване и администриране на заявленията

Срокът и редът за подаване на заявление за подпомагане и/или заявление за плащане
по различните направления по мярка 214, мярка 10 и мярка 11 е същият както за останалите
схеми и мерки, администрирани от ДДП, като той е определен в Наредба № 5, Наредба №
11 от 06.04.2009 г., Наредба № 7 от 24.02.2015 г. и Наредба № 4 от 24.02.2015 г. от ПРСР
за периода 2014-2020 г.
1.1. Въвеждане на данните за регистриране на заявление с декларирано
направление по мярка 214 „Агроекологични плащания”, мярка 10 „Агроекология и
климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” в ИСАК
Ако кандидатът е заявил участие по някоя от горепосочените мерки, служител от ОСЗ
е необходимо да маркира полето „Обща част” в секциите „Избрани схеми за подпомагане”
по съответната мярка, както и всички избрани от кандидата направления.
След отбелязването на избраните от кандидата направления следва да бъдат
попълнени общите документи, както и всички допълнителни декларации и специфични
документи за съответните направления. От бутона „Създай” в колона „Създаване на КЛ” се
инициира генерирането на документ в заявлението за текущата кампания в ИСАК. След
натискане на бутона „Редакция” от колона „Редакция на КЛ” се визуализира страница, на
която е възможно да бъдат отбелязани данните за всяка отделна секция (обща част и за
всяко направление). Процесът на попълване на този документ от служител в ОСЗ
представлява въвеждане на предоставената от кандидата информация. За целта за всяко
направление, с което ЗС желае за кандидатства, е необходимо да се създаде документ в
ИСАК и да се попълнят пожеланите от кандидата общи и допълнителни декларации по
мерките и общи и специфични документи по съответното направление. След като
приключи отбелязването, е необходимо да се запазят направените промени чрез бутона
„Съхрани” и да се приключи редакцията от бутона „Край на редакция”.
Попълването

на

допълнителните

декларации

и

специфичните

документи

задължително за всички направления, по които земеделският стопанин кандидатства.

е
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Ако служител в ОСЗ установи грешка в попълнения и потвърден работен документ,
след натискане на бутона „Отключи за редакция” нанася нужните корекции и завършва
проверката с бутон „Край на редакция”.
След избора на направление се преминава към въвеждане в ИСАК на заявените
парцели/животни/пчелни семейства, като се посочва агроекологичния и/или биологичния
код за съответната дейност.
Изборът на агроекологичен или биологичен код от падащото меню е ограничен в
съответствие с избраното направление. Допустимите кодове са заложени в ИСАК. При
установена грешка на етап административни проверки, кандидатът може да получи отказ от
подпомагане за съответната кампания или да не бъде одобрен за участие в мярката/мерките.
Допустимите

комбинации

на

агроекологични

и

биологични

кодове

при

кандидатстване за подпомагане по мярка 214 „Агроеколгични плащания” от ПРСР 20072013 г. и мерки 10 „Агроекология и климат” и 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 20142020 г. са посочени в §5а от преходни и заключителни разпоредби от Наредба № 11 от
06.04.2009 г., чл. 7от Наредба № 7 от 24.02.2015 г. и чл. 5 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г..
1.2. Проверка за Oкомплектованoст и легитимност на заявленията по мярка
214 „Агроекологични плащания”, мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11
„Биологично земеделие”
Освен

задължителните

документи,

които

придружават

всяко

Заявление

за

подпомагане, кандидатите по мярка 214, мярка 10 и 11 следва да предоставят всички
приложими общи документи за мерките и специфични за заявеното от тях направление
съгласно Наредба № 11 от 06.04.2009 г., Наредба № 7 от 24.02.2015 г. и Наредба № 4 от
24.02.2015 г.
Проверката за Окомплектованoст и легитимност на заявленията с отбелязано/и
направление/я по мярка 214 „Агроекологични плащания”, мярка 10 „Агроекология и
климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” се извършва съгласно Приложение № 39.

1.3.

Извършване на редакция и промени в подаденото заявление от земеделския

стопанин след подаването му
В заявлението за подпомагане с отбелязана мярка 214 „Агроекологични плащания”,
мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ кандидатът може да
извършва редакция на посочените парцели/животни/пчелни семейства в сроковете,
посочени в Наредба № 5 от 27.02.2009 г.,Наредба № 11 от 06.04.2009 г., Наредба №7 от
24.02.2015 г. и Наредба №4 от 24.02.2015 г.
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2. Процедури и проверки, специфични за мярка 214 „Агроекологични
плащания”, мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично
земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.
Проверки за допустимост и избираемост по мярка 214 „Агроекологични

2.1.

плащания“, мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“
По мярка 214 АЕП са заложени специфични нормативно регламентирани критерии за
допустимост на отделните парцели, животни или пчелни семейства. Минималният размер
на ползваната площ за подпомагане е 0,5 ха при минимален размер на парцела 0,1 ха.
По отношение на минималния размер на ползваната площ за подпомагане са
допустими следните изключения:
 за дейностите по направление „Биологично растениевъдство” - за култивирани
гъби, оранжерийни площи, посевен и посадъчен материал - 0,1 ха;
 за направление „Традиционно отглеждане на овощни култури” – 0,3 ха;
 за дейностите по направление "Поддържане на местообитанията на защитени
видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места" със следните
дейности или комбинация от дейности:


оставят малки по размер, неразорани и незасети площи, с размери от 16 до 25

кв. м, в посевите с есенни култури (есенници), като на всеки 0,5 ха има по 2 участъка (4
участъка на хектар) с определените размери – 0,3 ха;


запазват стърнища в полетата, предназначени за засяване с пролетни култури,

на ротационен принцип – 0,3 ха;


прибират реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар (Circus

pygargus) – 0,3 ха;


не използват пестициди, родентициди от второ поколение и минерални торове

освен за локализирано третиране срещу инвазивни плевели – 0,3 ха;


за дейността: „да оставят за петгодишен период на ротационен принцип от 10

до 20 % некултивирани и неразорани площи от общата площ на блока на земеделското
стопанство, но не по-малко от 1 ха цялостни, нефрагментирани парчета земя, за период от
две години в земеделски земи с интензивно монокултурно отглеждане, с по 1 м изорана
свободна от растителност ивица по границите; ивиците по границите се разорават 2 - 3 пъти
годишно, но не в периода от март до юли – 5 ха;
 за дейността по направление „Традиционни практики за сезонна паша
(пасторализъм)” - 5ха.
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Минималният допустим брой пчелни семейства е 20.
По направление „Традиционни практики за сезонна паша” подпомаганите лица са
длъжни да изкарват на паша най-малко 50 овце или 10 говеда, или 10 коня, или при
комбиниране на поне два вида от тях - не по-малко от 10 ЖЕ.
По мярка 10 „Агроекология и климат” за подпомагане по мярката могат да
кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са
земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от ЗПЗП и са регистрирани в СИЗП и/или в
СИРЖ от ИСАК в зависимост от направлението, по което кандидатстват.
Минималният размер на заявената за подпомагане площ за съответното направление е
0,5 ха при минимален размер на земеделския парцел – 0,1 ха. По отношение на минималния
размер на ползваната площ за подпомагане, са допустими следните изключения:
 за дейности по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите
видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение”
минималният размер на заявената за подпомагане площ е 0,3 ха;
 за дейности по направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел и
Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение” минималният размер на
заявената за подпомагане площ е 0,3 ха;
 за агроекологичната дейност по направление „Опазване на застрашени от изчезване
местни сортове, важни за селското стопанство” минималният размер на заявената за
подпомагане площ е 0,1 ха. Максималният размер на заявената площ по направлението е 50
ха на земеделски стопанин.
При управлението на дейностите по направление „Традиционни практики за сезонна
паша (пасторализъм)” земеделските стопани са длъжни да извеждат на паша най-малко 50
овце или 10 говеда, или при комбиниране – не по-малко от 10 ЖЕ.
По мярка 11 „Биологично растениевъдство” за подпомагане могат да кандидатстват
физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по
смисъла на § 1, т. 23 от ЗПЗП и са регистрирани в ИСАК съгласно чл. 30, ал. 2, т. 2 и/или т.
3 от ЗПЗП, съгласно направлението, по което кандидатстват. Лицата могат да
кандидатстват за подпомагане, ако отговарят на условията за активен земеделски стопанин
съгласно чл. 38б от ЗПЗП. Минималният размер на заявената за подпомагане площ за
съответното направление е 0,5 ха при минимален размер на земеделския парцел – 0,1 ха.
По отношение на минималния размер на ползваната площ за подпомагане е
допустимо изключение за дейностите по направление „Биологично растениевъдство” - за
култивирани гъби, оранжерийни площи, посевен и посадъчен материал - 0,1 ха;
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Кандидатите за подпомагане по направление „Биологично пчеларство” трябва да
отглеждат най-малко 20 пчелни семейства.
Кандидатите за подпомагане по направление „Биологично животновъдство” трябва да
отглеждат най-малко 1 ЖЕ от заявен вид и да стопанисват най-малко 0,5 ха пасищна площ
или фуражни култури.
Административните проверки се извършват за всички заявени направления за
подпомагане по мярка 214 от ПРСР 2007-2013г., мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка
11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020г. и обхващат всички елементи, които е
възможно и целесъобразно да бъдат контролирани с административни средства. Те се
извършват на база декларираните данни и включват:
 проверки за допустимост на кандидата;
 проверки за допустимост на земеделските площи/животни/пчелни семейства;
 проверки между данните от текущата кампания с тези от референтни кампании с
цел установяване спазването на многогодишните ангажименти;
 проверки между данните в заявлението и отделните регистри.
Административните проверки по мярка 214 от ПРСР 2007-2013 г. се извършват в
модул „АЕП Административни проверки по направления” съгласно Приложение № 41.
Административните проверки по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 20142020 г. се извършват в модул „Мярка 10 Административни проверки по направления”
съгласно Приложение № 42.
Административните проверки по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 20142020 г. се извършват в модул „Мярка 11 Административни проверки по направления”
съгласно Приложение № 43.

2.2.

Уведомяване

на

земеделските

стопани

относно

състоянието

на

многогодишните ангажименти
ДФЗ - РА изпраща на кандидатите за подпомагане уведомителни писма за одобрение
и неодобрение по мярка 214 "Агроекологични плащания", съгласно чл. 62, ал. 3 и ал. 4 и чл.
63, ал. 2 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г., за мярка 10 „Агроекология и климат” съгласно
чл. 50 от Наредба №7 от 24.02.2015 г. и за мярка 11 „Биологично земеделие” съгласно чл.
43 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г.
Уведомителните писма за одобрение и неодобрение за участие по мярка 214
„Агроекологични плащания”, мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично
земеделие“ могат да бъдат обжалвани съгласно процедурата по Приложение № 46.
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ДФЗ - РА може да поиска от земеделските стопани, подпомагани по мярка 214
„Агроекологични плащания”, мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично
земеделие“ всички необходими документи, свързани с изпълнението на поетите от тях
задължения и предоставянето на агроекологични и биологични плащания, съгласно чл. 59
от Наредба № 11 от 06.04.2009 г., чл. 47 от Наредба № 7 от 24.02.2015 г. и чл. 40 от
Наредба № 4 от 24.02.2015 г.
Уведомяването на земеделските стопани по мярка 214 „Агроекологични плащания”,
мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ за предстоящо
изтичане на срокове за предоставяне на задължителни документи се извършва съгласно
утвърдена процедура съгласно Приложение № 45.

2.3.

Процедура за доброволен отказ от поет ангажимент по мярка 214

„Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 и мярка 10 „Агроекология и климат” и
мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г.
Подпомаганите земеделски стопани по мярка 214 „Агроекологични плащания” могат
да прекратят по всяко време петгодишното си агроекологично задължение, като са длъжни
да уведомят писмено ДФЗ - РА чрез подаване на декларация за доброволен отказ, съгласно
чл. 26, ал. 6 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г., при което стартира процедура съгласно
Приложение № 47.
Подпомаганите земеделски стопани по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка
11 „Биологично земеделие” могат да поискат прекратяване на поет многогодишен
ангажимент, като са длъжни да уведомят писмено ДФЗ - РА чрез подаване на декларация за
доброволен отказ, съгласно чл. 19а, ал. 1 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г. и чл. 23, ал. 7 от
Наредба № 7 от 24.02.2015 г., при което стартира процедура съгласно Приложение № 56
2.4.

Процедура за доброволен отказ от поет ангажимент по мярка 214

„Агроекологични плащания“, мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11
„Биологично земеделие“ поради завишени изисквания
В случай че настъпят промени в изискванията за кръстосано спазване и минималните
изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита съгласно чл. 46 от
Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията и чл. 48 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на
Европейския парламент и на Съвета, които подпомаганите земеделски стопани не приемат,
те трябва да уведомяват ДФЗ - РА за несъгласието си да изпълняват новите условия,
съгласно чл. 26, ал. 5 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г.от ПРСР 2007-2013.
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На основание чл. 48 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета и във връзка с прилагането на чл. 23, ал. 4 от Наредба № 7 от 24.02.2015 г. и чл. 19,
ал. 4 от Наредба № 7 от 24.02.2015 г., в случай че подпомаганите земеделски стопани не
приемат измененията на условията за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние и законоустановените изисквания за управление, одобрени съгласно
чл. 42 от ЗПЗП, на минималните изисквания за торене и използване на продукти за
растителна защита или на базовите изисквания по съответното направление от дадената
мярка, те следва да уведомяват ДФЗ – РА за несъгласието си да изпълняват новите условия
При гореописаните случаи стартира „Процедура за доброволен отказ от поет
ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013г., мярка 10
“Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г.поради
завишени изисквания” съгласно Приложение № 48.
2.5. Прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 214 от ПРСР 20072013 г. и мерки 10 и 11 от ПРСР 2014-2020 г.
Случаите, в които ДФЗ-РА прекратява агроекологичния ангажимент на бенефициенти
по мярка 214 са посочени в чл. 18 и чл. 26, ал. 6 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г.,
прекратяването се извършва съгласно процедурата по Приложение № 49.
Случаите, в които ДФЗ-РА прекратява агроекологичния/биологичния ангажимент на
бенефициентите по мярка 10 и мярка 11 са посочени в чл. 18 от Наредба № 7 от 24.02.2015
г. и чл. 15 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г. Прекратяването се извършва съгласно
процедурата по Приложение № 50.
В случай, че бенефициентът предостави документи и доказателства, които следва да
бъдат разгледани за пълно или частично адаптиране, се преминава към процедурата по
Приложение № 67.
Когато след прекратяването на агроекологичния/биологичния ангажимент по мярка
214 от ПРСР 2007-2013 г. и меки 10 и 11 от ПРСР 2014-2020 г. се установи, че
бенефициентът има да възстановява средства, се преминава към прилагане на „Процедура
относно реда за установяване и регистриране на публични държавни вземания на
Разплащателна агенция по схемите и мерките, прилагани от дирекция „Директни
плащания” съгласно Приложение № 20.

3. Система за въвеждане на данни от външни институции
Наличието на комуникация между ДФЗ и външни за него институции се обуславя от
изискванията, заложени в релевантната нормативната база към мярка 214 „Агроекологични
плащания”, мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие”.
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Във връзка с чл. 33, ал. 3 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г., когато ДФЗ-РА е
информиран от страна на контролиращото лице или компетентното звено по чл. 1, ал. 3 от
Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения,
животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и
храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането, че при
извършване на проверки от тяхна страна е установено неспазване на изискванията по чл.
33, ал. 1, т. 1 от посочената по-горе наредба, ДДП, в частност отдел „ПМ 214/ПРСР 20072013 и М10 и М11/2014-2020” изготвя докладна до изпълнителния директор с предложение
за извършване на необходимите промени в съответните регистри в ИСАК относно
биологичното производство.
Обменът на информация с външни институции, извършващи контрол и/или
сертификация върху парцели, животни и пчелни семейства, които са заявени за
подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” и/или мярка 10 „Агроекология и
климат” и/или мярка 11 „Биологично земеделие”, се осъществява съгласно Приложение №
22.
Прехвърлянето на информация от „Системата за въвеждане на данни от външни
институции“ (СВДВИ) към Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК)
се осъществява съгласно Приложение № 68.
Одобряването/отхвърлянето на заявления за редакция на данни в „Система за
въвеждане на данни от външни институции“ (СВДВИ) се осъществява съгласно
Приложение № 69.

4. Извършване на калкулации
„Агроекологични плащания“

и

оторизации

по

мярка

214

Калкулиране на финансовата помощ за дадена кампания се извършва след
приключване на всички административни проверки и ПнМ за проследяване изпълнението
на изискванията на агроекологичните дейности и след въвеждане на окончателните данните
в ИСАК. За калкулиране се избират заявления, които отговарят на изискването статусът им
в модул „Административни проверки - АЕП” да е: „първа година”, „изпълнен ангажимент”
и „подновен ангажимент”. Изчислението на сумите за подпомагане се извършва съгласно
Методика за намаление и отказване на агроекологични плащания по мярка 214
„Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013г., утвърдена със заповед на Министъра на
земеделието, храните и горите, Методика за налагане на редукции за неспазване на
националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние и Методика за прилагане на кръстосано съответствие в България за всяка
кампания. Процесът на избор на заявления за калкулиране и процесът на тяхното
изчисление обхваща и проверка на наличната в специфичните регистри информация за
всяко УРН за съответната кампания.
Преди стартирането на калкулациите по мярка 214 „Агроеколгични плащания” се
извършва административен контрол по отношение на заредените в ИСАК данни от
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извършените ПнМ. В ИСАК в модул „Директни плащания” се извежда справка за
състоянието на всички заявления по мярка 214, за които е извършена ПнМ.
За направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи” кандидатите са
идентифицирали в ИСАК конкретните животни, за които очакват подпомагане.
Изчисленията се извършват по всяко заявление с посочено участие по направлението въз
основа на декларираните животни след извършени административни проверки спрямо
допустимостта на животните в СИРЖ на БАБХ и резултатите от извършена ПнМ от ТИ на
ДФЗ-РА, ако има назначена такава.
За заявления с извършена ПнМ от страна на експерти от ДТИ за направление
„Опазване на застрашени от изчезване местни породи” от мярка 214 „Агроекологични
плащания” при изчисляване на компенсаторно плащане по направлението се правят и
административни проверки в регистъра на БАБХ, като при наличие на животно, което не
отговаря на критериите за допустимост, то се счита за животно с нередност, въпреки че е
установено при извършена ПнМ.
В случай че при проверка на място дадена УМ не е открита, то същата се счита за
неустановена, с изключение на кампания 2011 и 2012, когато в случаите на премаркиране
на дребни преживни животни (ДПЖ), при извършена ПнМ за установени се считат:
 премаркирани животни преди датата на ПнМ – при ПнМ служителите на ТИ
проверяват и двете ушни марки (старата и премаркираната). При липса и на двете ушни
марки, не се извършва допълнителна проверка по ID в СИРЖ на БАБХ, а при изчисленията
се вземат резултатите от ПнМ;
 премаркирани животни след датата на ПнМ – извършва се допълнителна проверка
по ID в СИРЖ на БАБХ дали животното съществува, но е идентифицирано с УМ, различна
от декларираната и търсената на ПнМ. При установяване на съответствие на ID на
декларирано и налично в СИРЖ животно, същото се счита за установено. Тази
допълнителна проверка се налага, поради факта, че при загуба на УМ, едно и също животно
се премаркира от БАБХ с различен номер УМ.
Изчисленията на животинските единици по мярка 214 „Агроекологични плащания” се
извършва в съответствие с § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Наредба 11 от
06.04.2009 г. въз основа на декларираните животни. Превръщането на животните в ЖЕ се
извършва, като се взема предвид възрастта на животните към крайната дата на
кандидатстване за съответната кампанията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от
27.02.2009 г.
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При кандидатстване по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни
породи” и разминаване между датата на раждане на животните, посочена в зоотехническия
сертификат/сертификата за произход, издаден от съответната развъдна организация и
предоставен

със

заявлението

и

Интегрираната информационна система

ВЕТИС,

поддържана от БАБХ, за рождена дата следва да се счита датата, подадена от агенцията.
За направление „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми
земи, разположени в орнитологични важни места” за заявления, подадени преди кампания
2016, за които са установени площи, заявени от повече от един кандидат се прилага
процедурата по чл. 17, ал. 7 и ал. 8 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., без да се прилага
процедурата по чл. 18 от същата наредба, чийто разпоредби са неприложими поради
спецификата на агроекологичния ангажимент по това направление и допълнителните
слоеве, в които трябва да попадат площите, заявени с дейности по направление „ВПС-4”.
Процесът по извършване на калкулации и оторизации по мярка 214 „Агроекологични
плащания” се допълва с Приложение № 52.
За всяка една извършена извънредна редакция в регистър „Извънредна редакция” в
ИСАК, която е за мярка 214 и е със статус „Извършена извънредна редакция - за
прекалкулация”, задължително се попълва Контрол лист за окончателна калкулация, като
същевременно се проверяват и въведените данни в регистър „Извънредна редакция”.
ДФЗ-РА информира писмено кандидатите за изплатената им финансова помощ в срок
до 3 месеца след датата на окончателната оторизация на плащането.

5. Извършване на калкулации и оторизации по мерки 10
„Агроекология и климат” и 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020
г.
Извършването на калкулациите и оторизациите по мерки 10 „Агроекология и климат”
и 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. се осъществява съгласно Приложения
№ 44, 53 и 54.
Преди стартирането на калкулациите по мярка 11 „Биологично земеделие” и
направленията „Биологично растениевъдство” и „Биологично пчеларство” от мярка 214
„Агроекологични плащания” се извършва административен контрол по отношение на
актуалност/валидност на предоставените договори за биологично производство от
кандидатите в базата данни, поддържана на основание чл. 37, ал. 1 от Наредба № 1 от
07.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни
и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни,
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тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането съгласно
Приложение № 55.

6. Процедура за условно осчетоводяване на поети ангажименти по
мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие”
Процедурата за условно осчетоводяване на поети ангажименти по мярка 10
„Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” се извършва съгласно
Приложение № 57.

7. Процедура по бюджетиране и отказ от одобрение по мярка 10
„Aгроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие”
Процедурата по бюджетиране и отказ от одобрение по мярка 10 „Агроекология и
климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ се извършва съгласно Приложение № 66.
Настоящият правилник е изготвен в съответствие с приложимото европейско и
национално законодателство.
При промяна на съответната норма, същият подлежи на актуализация в неговата
цялост или за частта, за която се отнася промяната.
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КОДОВЕ НА ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ

Код

Областни дирекции

01

Благоевград

02

Бургас

03

Варна

04

В.Търново

05

Видин

06

Враца

07

Габрово

08

Добрич

09

Кърджали

10

Кюстендил

11

Ловеч

12

Монтана

13

Пазарджик

14

Перник

15

Плевен

16

Пловдив

17

Разград

18

Русе

19

Силистра

20

Сливен

21

Смолян

22

София-град

23

София

24

Стара Загора

25

Търговище

26

Хасково

27

Шумен

28

Ямбол
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