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ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
чл. 16 Наредба № 11 от 6 април 2009 г.

(Приложение към Заповед № РД 09-87/9.02.2010 г.)

Държавен  фонд "Земеделие" -  Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобрява, намалява или  отказва  изплащането
на  агроекологични  плащания,  след  извършване  на  административни  проверки  и  проверки
на  място  за  изпълнението  на  изискванията  на  агроекологичните  дейности,  съгласно
утвърдените правила в настоящата методика.

Цел: Да се дефинират правилата, по които ще бъдат намалявани или отказвани агроекологичните плащания на
земеделските стопани (ЗС), кандидатстващи за финансова помощ по реда на Наредба  
11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на  мярка  214 "Агроекологични
плащания"  от  Програмата  за  развитие  на  селските  райони  за  периода  2007-2013  г.
(обн., ДВ, бр. 29 от 17 април 2009 г.).

Методиката  се  изготвя  на  основание  чл.  16  от  Наредба  №  11  от  6  април  2009  г.  за  условията  и  реда  за
прилагане  на  мярка  214  "Агроекологични  плащания"  от  Програмата  за  развитие  на  селските
райони за периода 2007 - 2013 г.

I. Общи условия

Кандидатите,  подали  "Заявление  за  подпомагане",  подлежат  на  проверки  от  страна  на  ДФЗ-РА  за
допустимостта на парцели, животни  и  пчелни  семейства, които могат да бъдат одобрени  за участие по  мярка
"Агроекологични плащания".

"Заявлението  за  подпомагане"  се  одобрява  с  допустимите  за  подпомагане  парцели,  животни  и  пчелни
семейства,  които  се  считат  за  декларирани  от  ЗС.  За  одобрените  за  участие  парцели,  животни  или  пчелни
семейства  ЗС  поема  задължение  да  изпълнява  одобрената  дейност  или  съответните  агроекологични
дейности  от  направлението,  когато  е  допустимо  да  бъде  извършена  промяна  на
агроекологичната  дейност,  съгласно  чл.  8,  ал.  4  от  Наредба    11  за  период  от  пет
последователни години. Парцели, животни и пчелни семейства, които не са одобрени за
участие,  не  се  считат  за  декларирани  в  "Заявлението  за  плащане"  и  се  изключват  от
подпомагане,  без  ЗС  да  търпи  санкции  за  тях.  Когато  е  подадено  заявление  за
подпомагане, парцелите и животните които не следва да бъдат одобрявани, се считат за
декларирани.

Площите  на  земеделските  парцели,  които  надвишават  размера  на  площта,  одобрена  за  подпомагане  през
първите  три  години  и  са  заявени  за  подпомагане,  се  считат  за  неизбираеми  за  подпомагане  като  за  тях  на
земеделския стопанин не се налагат допълнителни санкции.

Когато ЗС  увеличава размера на одобрените площи  до  2  ха  или  с  до  20% от  площта  на  одобрените  парцели
през първите три години, добавените площи не подлежат на допълнително одобрение.

Когато ЗС  декларира по-малък брой  животни  от  направление  "Опазване  на  застрашени  от  изчезване  местни
породи" от одобрените му през първата година и не е предоставил в  ДФЗ-РА документи, съгласно чл. 52, ал. 1
от Наредба № 11, не получава подпомагане за съответната година. Ако за втора поредна година ЗС  декларира
по-малък  брой  от  одобрените  му  през  първата  година,  то  ЗС  следва  да  върне  получените  до  момента
агроекологични плащания.

РА не отпуска финансова помощ по мярката, когато земеделският стопанин  подаде  "Заявление  за  плащане",  в
което не са декларирани същите агроекологични дейности за одобрените парцели, а в случаите по



чл.  8,  ал.  1  от  Наредба    11  -  дейности  от  същото  направление.  Разплащателната
агенция не извършва плащане и когато бъде установено, че земеделският стопанин не е
заявил  парцели  едни  и  същи  с  одобрените,  с  които  е  бил  регистриран  за  участие  в
годината на одобрение или установената площ от предходна кампания.

Когато ЗС  има  одобрени  парцели  през  годината  на  поемане  на  агроекологичния  ангажимент,  които  една  от
следващите години са декларирани като един  или  няколко, които изцяло припокриват одобрените и  заявената
площ е равна на площта на одобрените парцели, РА отчита тези  парцели  като едни  и  същи  и  ЗС  продължава
изпълнението на ангажимента си върху новите парцели.

Във  всички  случай,  в  които  бъде  установено,  че  земеделският  стопанин  е  прекратил  извършването  на
агроекологични  дейности,  за  които  има  поет  агроекологичен  ангажимент,  с  които  е  бил
регистриран  за  участие  в  мярката  през  втората  и  третата  година  и/или  във  втора
последователна година не е подал "Заявление за плащане", се прекратява участието му
в мярката и ЗС възстановява получените до момента агроекологични плащания.

Когато  ЗС  декларира  пчелни  семейства,  за  които  се  установи,  че  не  са  регистрирани  в  пчелин  негова
собственост, тези пчелни семейства не могат да бъдат одобрени за подпомагане. Пчелните семейства, които не
са собственост на ЗС не се считат за избираеми за подпомагане и за тях не се изплаща финансова помощ.

Когато  ЗС  не  заяви  в  заявлението  за  подпомагане  поне  10  ЖЕ  по  направление  "Традиционни  практики  за
сезонна паша (пасторализъм)", то той не може да бъде одобрен за подпомагане по това направление.

Одобрените  за  подпомагане  парцели  и  животни  по  Наредба  №  113  от  2006  г.  за  условията  и  реда  за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански  дейности, целящи  опазването
на  околната  среда  по  Специалната  предприсъединителна  програма  на  Европейския  съюз  за  развитие  на
земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) са недопустими  за подпомагане по мярка 214
"Агроекологични плащания" и се считат за наддекларирани.

II. Видове и натрупване при налагане на санкции и намаления

РА налага санкции и намаления за:

- наддеклариране на площи и животни;

-  санкции  за  закъснение  при  подаване  и  изменения  (закъсняло  подаване  и/или  редакция  на  парцели  и
животни),

- неизпълнение на базовите изисквания по съответното направление от мярката,

- намаления на финансовата помощ за неспазване на изискванията по управление,

- намаления за неспазване на Условията за поддържане на земята в  добро земеделско и  екологично състояние
(УПЗДЗЕС),

-  намаления на помощта при  неспазване на правилата за добра земеделска практика за опазване на водите  от
замърсяване  с  нитрати  от  земеделски  източници  и  минималните  изисквания  за  торене  и  използване  на
продукти за растителна защита.

Когато нарушението е резултат от нередности вследствие на умишлени  действия, се прилагат разпоредбите на
европейското законодателство.

При натрупване на санкции  и  намаленията, първо се прилагат тези  за закъснение в  съответствие с член  21 от
Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията за определяне на подробни  правила за прилагане на интегрираната
система  за  администриране  и  контрол,  кръстосано  спазване  и  модулация,  предвидени  в  регламенти  (ЕО)  №
1782/2003  и  (ЕО)  №  73/2009  на  Съвета,  както  и  за  прилагане  на  кръстосаното  спазване,  предвидено  в
Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 03 -  Земеделие, том 56),
след това тези, в съответствие с членове 16 и  17 от Регламент (EС) № 1975/2006 на Комисия за определяне на
подробни  правила за прилагане на Регламент (ЕО)  №  1698/2005  на  Съвета  по  отношение  на  прилагането  на
процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на



селските  райони  (обн.,  специално  издание  на  ОВ,  2007  г.,  глава  03  -  Земеделие,  том  80),  след  това  тези,  в
съответствие с член 18, и накрая тези, в съответствие с членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 1975/2006.

1. Закъснение при подаване и изменения на "Заявление за подпомагане" и "Заявление за плащане"(*1)

1.1. Ново подаване на "Общо заявление за плащания на площ"

Когато  ЗС  подава  "Общо  заявление  за  плащания  на  площ"  със  заявени  парцели  и/или  животни
и/или пчелни семейства за агроекологични дейности в периода от 15 май до 9 юни, т. е.
е  налице  закъсняло  подаване  на  цяло  заявление,  агроекологичните  му  плащания  се
намаляват с 1% за всеки работен ден закъснение върху общия размер на калкулираната
помощ на база установената действителна площ. Възможността да се подава заявление
след крайния срок е ограничена до 25 календарни дни.

Изчислението  на  този  вид  редукции  става  по  следния  начин  -  одобрената  за  участие  площ  и/или  животни
и/или  пчелни  семейства  в  действителния  им  размер  се  умножава  по  сумата  за  съответния  код,  която  дава
първоначалната сума (Х). След това се определя процентът/коефициентът на редукция, който е равен  на  броя
на  работните  дни  закъснение  (У)  в  подаването  на  заявлението.  Сумата,  която  трябва  да  се  извади  при
финалната калкулация се изчислява Х*У/100.

Пример: Срок -  15 май, заявлението е подадено на 31 май, което  прави  10  работни  дни  закъснение  (Y =  10).
Одобрени  за  участие  са  100  ха  земя  по  ВПС  1  -  97  евро  на  хектар.  Площта  от  100  ха  умножена  по  сумата,
определена за хектар прави 9700 евро субсидия (X = 9700). Санкцията ще бъде 9700*10/100 = 970 евро.

1.2.  Подаване  на  изменения  към  "Общото  заявление  за  плащания  на  площ"  (вкл.  подаване  на
документи) - ако е направено до 31 май включително, няма наказания.

1.3. Закъсняло подаване на изменения към "Заявлението за подпомагане" (вкл. подаване на документи) след 31
мaй  на въпросната календарна година = 1 % редукция за всеки  работен  ден  закъснение.  Редукцията  се  налага
върху сумата, свързана с действителното използване на съответните земеделски парцели.

Крайният  срок  за  внасяне  на  измененията  съвпада  с  крайния  срок  за  подаване  на  заявления.  Принципът  на
изчисление е същият като при закъснение в подаването на заявления, с разликата, че редукцията се отнася само
до засегнатите от промените земеделски парцели.

Пример  1:  Подадено  е  заявление  за  200  ха  като  срокът  за  това  е  спазен.  На  1  юни,  с  един  работен  ден
закъснение, заявлението се изменя с добавяне на още 100 ха допълнително и  общата одобрена за участие площ
става 300 ха. Това означава 1% редукция върху новите 100 ха и при 97 евро на ха е равна на 100*97 *1/100= 97
евро. Санкцията ще бъде в размер на 97 евро.

2. Наддеклариране на площи, животни  или  пчелни  семейства, одобрени  за участие по мярка "Агроекологични
плащания"

2.1. За дейности, базирани на единица площ(*2) (без "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)"

Когато в резултат от административните проверки или на проверка на място от страна на ДФЗ-РА се установи
разлика  (Z)  между  одобрените  площи  (X),  и  установената  площ  (Y  -  площ,  за  която  са  спазени  всички
изисквания по отношение на площта допустима за подпомагане),  процентът  на  наддеклариране  се  изчислява
по  формулата  (Z/Y)*100.  Финансовата  помощ  се  калкулира  за  площта,  която  е  годна  за  изчислениеq  след
изваждане  на  наддекларираната  площ,  в  зависимост  от  получения  процент,  както  и  след  изваждане  на
неизбираемите за подпомагане площи на одобрените земеделски парцели.

При  наддеклариране,  ЗС  получава  финансова  помощ  в  зависимост  от  следните  граници  на  изчисления
процент на наддеклариране:

-  До  3  %  -  не  се  налагат  санкции,  но  ЗС  се  подпомага  за  размера  на  установената  площ.  Пример:  Ако
одобрената за участие площ е 100 ха с дейност ВПС 1 (97 евро/ха), а след извършените проверки, установената
за подпомагане площ е в размер на 98 ха, то ще се получи разлика 100 - 98 = 2 ха. Разликата изчислена в  % към
установената площ ще бъде: 2 ха * 100/98 ха = 2,04 %. В този  случай, за изчисления на помощта ще  се  ползва
цялата  установена  площ,  намалена  с  неизбираемите  за  подпомагане  площи  на  парцели.  ЗС  ще  получи



финансова  помощ  в  размер  на  98*97  евро=  9506  евро,  ако  всички  парцели  са  избираеми,  т.е  са  спазени
базовите  изисквания,  за  всеки  парцел  е  покрит  минималния  размер  и  когато  е  необходимо  са  предоставени
документи за правното основание за ползване, в сроковете съгласно чл. 21 от Наредба № 11. 

-  Повече  от  3  %,  но  не  повече  от  30  % от  установената  за  подпомагане  площ,  сумата,  която  следва  да  бъде
изплатена  за  съответната  година,  следва  да  бъде  намалена  с  двойния  размер  на  установената  разлика  и
неизбираемите за подпомагане площи на земеделските парцели, ако има такива.

Пример: Ако одобрената за участие площ е 100 ха с дейност ВПС  1 (97 евро/ха), а след проверки, установената
за подпомагане площ е в размер на 94 ха, то ще се получи разлика 100 - 94 = 6 ха. Разликата, изчислена в  % към
установената площ ще бъде: 6 ха * 100/94ха = 6,38 %. В този  случай,  за  изчисления  на  помощта  ще  се  ползва
установената  площ,  намалена  с  двойния  размер  на  установената  разлика  и  неизбираемите  за  подпомагане
площи на парцели ЗС ще получи финансова помощ в размер на (94 - 2*6) * 97 евро= 7954 евро.

-  Повече  от  30  %,  но  не  повече  от  50%  от  установената  площ  -  за  текущата  година  не  се  предоставят
агроекологични плащания.

Пример: Ако одобрената за участие площ е 100 ха с дейност ВПС  1 (97 евро/ха), а след проверки, установената
за подпомагане площ е в  размер на 71 ха, то ще се получи  разлика 100 -  71 = 29  ха.  Разликата  изчислена  в  %
към установената площ ще бъде: 29 ха * 100/71ха = 40,85%. В този случай ЗС  няма да получи  финансова помощ
за текущата година.

- Повече от 50 % -  ЗС  следва да бъде изключен  от възможността да получава помощ, до сума равняваща се на
сумата, отговаряща на разликата между одобрената и установената площ. Тази сума следва да бъде удържана от
плащанията, които ЗС има право да получава за период от три календарни години, след календарната година, в
която  е  било  открито  несъответствието.  Размерът,  който  се  получава,  се  компенсира  от  помощите  съгласно
някоя  от  мерките  за  подпомагане  съгласно  Регламент  (ЕО)  №  1698/2005  или  Регламент  (ЕО)  №  1782/2003,
които ЗС има право да получи в контекста на подадените от него заявления в  продължение на три  календарни
години  след календарната година, когато е установена разликата. Когато  размерът  не  може  да  се  компенсира
изцяло от тези плащания, частта която остава непокрита, се анулира.

Пример: Ако одобрената за участие площ е 100 ха с дейност ВПС  1 (97 евро/ха), а след проверки, установената
за подпомагане площ е в  размер на 41 ха, то ще се получи  разлика 100 -  41 = 59  ха.  Разликата  изчислена  в  %
към  установената  площ ще  бъде: 59  ха  *  100/41ха  =  143,90%.  В  този  случай  ЗС  няма  да  получи  финансова
помощ за текущата година.  През  следващите  3  години,  на  ЗС  следва  да  му бъдат  удържана  сума  в  размер  на
59*97=5723 евро от подаваните заявления за подпомагане в РА.

2.1.1. За дейности от направление "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)"

Санкциите за тези  дейности  (АП49 и  АП50) се калкулират на база заявените животински  единици  (ЖЕ),  като
площта, за която ще бъдат извършвани изчисленията на финансовата помощ се приравни към ЖЕ по правилото
1ЖЕ  =  1ха.  Санкциите  и  намаленията  също  се  изчисляват  на  база  на  ЖЕ,  за  съответстващата  на  правилото
площ.

В  случай  на  наддеклариране  на  ЖЕ,  те  се  приравняват  към  площта  идентифицирана  в  заявлението  за
подпомагане с кодове АП49 и АП50 на територията на парка и изчисленията се извършват на база ЖЕ.

Когато наддекларирането на приравнените към ЖЕ площи, съответстващи  на установените ЖЕ  е  над  20% до
50 % на ЗС не се изплаща финансова помощ за текущата година.

Когато наддекларирането на приравнените към ЖЕ площи, съответстващи  на установените ЖЕ е над 50 % на
ЗС се налагат санкция за бъдещ период на база на сумата за разликата между декларираните ЖЕ и установените
ЖЕ.

В  случаите,  когато  земеделският  стопанин  не  е  извеждал  на  паша  животните  си  на  територията  на  двата
пилотни  Национални  парка, санкцията за наддеклариране също следва да се калкулира на  база  животинските
единици, съответстващи на заявения брой животни, така че да е спазено правилото 1ЖЕ = 1 ха, независимо от
декларираната  площ,  съгласно  декларирания  брой  животни  в  разрешителното  за  паша  и  размера  на  ЖЕ
трансформирани  в  единица  площ  при  спазване  на  горното  правило.  Санкцията  не  може  да  надвишава



стойността на исканата сума.

При  проверки  на място  от  страна  на  Техническия  инспекторат,  за  площите,  заявени  по  това  направление  се
взема предвид размера на площта съгласно Разрешителното за паша.

2.2. Санкции за отглежданите пчелни семейства по направление "Биологично пчеларство"

ЗС  получава  плащане  след  извършване  на  проверки  от  страна  на  РА  и  Контролиращото  лице,  с  което  има
сключен  договор.  ЗС  не  може  да  получи  финансова  помощ  за  по-голям  от  декларирания  брой  пчелни
семейства.  Размерът  на  исканата  сума  се  намалява  на  база  на  резултатите  от  извършените  проверки.  За
изчисление  на  плащането  се  приема  по-малкият  брой  на  проверените  пчелни  семейства,  за  които
Контролиращото  лице  е  подало  информация  за  извършена  проверка  за  спазване  правилата  на  биологично
производство  или  установения  брой  пчелни  семейства.  ЗС  се  санкционира  с  размера  на  помощта  за  тези
пчелни семейства, които не са регистрирани в негов собствен пчелин, не са установени при проверка на място
и  не  са  вписани  във  ветеринарномедицинския  дневник  или  при  извършване  на  проверка  от  страна  на
Контролиращото лице, когато пчелните семейства са поне 20 бр. Когато РА не получи информация, че на ЗС  е
била  извършвана  проверка  от  страна  на  Контролиращите  лица  на  декларираните  пчелни  семейства,  РА  не
изплаща  финансова  помощ  за  текущата  година.  При  повторна  липса  на  подобна  информация  ЗС  връща
получената до момента сума и се изключва от мярката.

Когато  при  проверка  на  място  се  установят  по-малък  брой  пчелни  семейства,  ЗС  получава  подпомагане  за
наличния брой (стига да не са под минимума от 20 броя), без да се считат за наддеклариране.

Разплащателната агенция отказва финансова  помощ,  когато  бъде  установено,  че  регистрираният  за  участие  в
мярката  земеделски  стопанин  не  е  декларирал  поне  20  броя  пчелни  семейства,  отглеждани  по  биологичен
начин  през  текущата  година.  В  тези  два  случая,  земеделският  стопанин  се  изключва  от  участие  в  мярката  и
следва да възстанови получените до момента финансови средства, когато и  през следващата година не заяви  и
изпълни посочените изисквания.

2.3. Наддеклариране на животни

ДФЗ-РА  не  извършва  плащане  за  повече  животни  от  одобрените  за  участие  на  кандидата  през  годината  на
одобрение  за  участие  с  това  направление  и  повече  от  декларираните  през  останалите  години  от  поетия
агроекологичен  ангажимент.  Когато  бъдат  установени  по-малко  на  брой  животни,  ЗС  получава  финансова
помощ  само  за  годните  за  подпомагане,  в  зависимост  от  процента  на  наддеклариране  на  животните.
Плащанията за свине, овце, кози и коне се намаляват или отказват по системата за намаления на плащанията за
едрия рогат добитък (ЕРД).

Процентът на наддеклариране при животни се изчислява като броя на животните с нередности, се разделят на
броя  на  установените  животни.  Изчисленията  стават  по  следната  формула  (Х/У)*100,  където  Х  е  броят  на
животните с открити нередности, У - броят на установените животни. С този процент се използва, за да бъдат
изчислени годните за подпомагане ЖЕ за извършваната агроекологична дейност.

Когато  в  резултат  от  административните  проверки  или  от  проверка  на  място  от  страна  на  ДФЗ-РА  се
установи, че разликата между одобрените (или декларирани) животни и установените животни е:

- До 3 бр. животни се налагат санкции с установения процент

Пример: Одобрени  за участие са 200 животни  (200 ЖЕ ) от ЕРД с предвидени  плащания в размер на 200
евро  на  ЖЕ.  След  проверки  са  установени  за  подпомагане  197 бр.  животни  (197  ЖЕ).
Съгласно  описаната  формула  3/197*100  =  1,52  %.  ЗС  следва  да  получи  финансова
помощ в размер на 197*200 - (197*200*1,52/100) = 38 801,12 евро.

- Над 3 бр. животни, но до 10% наддеклариране -  се налагат санкции  върху цялата сума с процента, изчислен
по описаната по-горе формула.

Пример: Одобрени  за участие са 200 животни  (200 ЖЕ) от ЕРД с предвидени  плащания в  размер  на  200
евро на ЖЕ.  След  проверки  се  установяват 195 животни.  Съгласно  описаната  формула
5/195*100  =  2,56  %.  ЗС  следва  да  получи  финансова  помощ  в  размер  на  195*200  -
(195*200*2,56/100) = 38 000,6 евро.



-  Над  3  бр.  животни  и  между  10  %  и  20  %  -  се  налагат  санкции  върху  цялата  сума  с  двойния  размер  на
процента, изчислен по описаната формула.

Пример: Одобрени  за участие са 200 животни  (200 ЖЕ) от ЕРД с предвидени  плащания в  размер  на  200
евро на ЖЕ.  След  проверки  се  установяват 175 животни.  Съгласно  описаната  формула
25/175*100 = 14,3 % и  ЗС  следва  да  получи  финансова  помощ  в  размер  на  175*200 -
(175*200*2*14,3/100) = 24 990 евро.

- Над 3 бр. животни и  над 20 % -  помощта, на която ЗС  би  имал право, бива отказана по това направление за
текущата година.

Пример: Одобрени  за участие са 200 животни  (200 ЖЕ) от ЕРД с предвидени  плащания в  размер  на  200
евро  на  ЖЕ.  След  проверки  се  установяват  за  подпомагане  164  животни.  Съгласно
описаната  формула: 36/164*100 = 21,95 %. В  този  случай  на  ЗС  следва  да  се  откаже
помощта за текущата година.

- Над 3 бр. животни и над 50 % - ЗС се изключва от получаване на агроекологични плащания. РА налага
санкция за бъдещ период до сума, отговаряща на разликата между броя на одобрените
(или  декларирани)  за  участие  животни  и  броя  на  установените  животни  (в  ЖЕ).
Изчислената  сума  се  удържа  от  плащания  на  помощи  от  някоя  от  мерките  за
подпомагане съгласно Регламент (ЕО)   1698/2005, които съответният ЗС има право да
получи в контекста на подадените от него заявления в продължение на три календарни
години  след  календарната  година,  когато  е  установена  разликата.  Когато  размерът  не
може  да  се  компенсира  изцяло  от  тези  плащания,  частта  която  остава  непокрита,  се
анулира.

Пример: Одобрени  за участие са 200 животни  (200 ЖЕ) от ЕРД с предвидени  плащания в  размер  на  200
евро  на  ЖЕ.  След  проверки  се  установяват  123  животни  за  подпомагане.  Съгласно
описаната  формула:  77/123*100  =  62,60  %.  На  ЗС  се  налага  санкция  за  сумата
получена от разликата между одобрените за участие 200 ЖЕ и установените 123 ЖЕ, т.е
на ЗС ще бъдат удържани 77*200 = 15400 евро.

3. Отказване на финансовата помощ и прекратяване на агроекологичен ангажимент.

Разплащателната  агенция  отказва  финансова  помощ,  когато  бъде  установено,  че  регистрирания  за  участие  в
мярката земеделският стопанин не е декларирал в подаденото си заявление едни  и  същите земеделски  парцели
с одобрените за участие парцели и агроекологични дейности или дейности от същото направление,
когато  е  допустимо  подпомаганите  дейности  да  бъдат  променяни  през  петгодишния
ангажимент. В този случай ЗС се изключва от участие в мярката и трябва да възстанови
получените до момента финансови средства.

ЗС не получава финансова помощ за текущата година в случаите предвидени в чл. 17, ал. 2 от Наредба № 11.

4.  Санкции  при  неспазване  на  базовите  изисквания  за  съответните  направления  на  мярка  "Агроекологични
плащания"

РА може да намали годните за подпомагане площи и съответната финансовата помощ с размера на помощта за
неизбираемите за подпомагане площи  на земеделските  парцели.  Неизбираеми  за  подпомагане  са  парцели,  за
които  ЗС  не  е  изпълнил  поне  едно  от  предвидените  базови  изисквания,  не  е  представил  при  поискване
документи, доказващи  правното му основание за ползване на земята за сроковете по чл. 21  от  Наредба  №  11,
както  и  парцелите  заявени  по  направление  "Биологично  растениевъдство",  за  които  съответното
Контролиращо  лице  не  е  представило  резултат  за  извършена  проверка  на  място.  В  последния  случай,  РА
налага санкция за цялото БЗС. Площта на тези парцели не се счита за наддекларирана, а се счита като площ, за
която ЗС не е спазил някои от ангажиментите, свързани с предоставянето на помощта, различни  от тези, които
засягат декларирания размер на площите.

Когато при проверките на място се установи, че кадастралните граници (скиците към документите за доказване
на правното основание за ползване на земята) и заявените парцели от ЗС се разминават с не-повече или  равно
на  20%,  се  счита,  че  ЗС  е  изпълнил  изискването  за  наличие  на  документ,  доказващ  правното  основание  за
ползване  на  земята.  Ако  разминаването  е  с  повече  от  20% целият  заявен  парцел  се  счита  за  неизбираем  за



подпомагане  и  не  подлежи  на  плащане,  т.  е.  не  се  включва  в  годната  за  калкулиране  площ без  да  се  налага
санкция за наддеклариране.

4.1. Групиране на базовите изисквания по направления

"Биологично растениевъдство"

- Базови изисквания съгласно УПЗДЗЕС

1) Национален стандарт 2.1:

На един  земеделски  парцел се забранява монокултурно  отглеждане  за  повече  от  две  поредни  години  на  лен,
слънчоглед, захарно цвекло и грах.

2) Национален стандарт 4.2:

Задължително е постоянните пасища и  ливади  да се почистват от нежелана храстовидна растителност.  Да  се
провежда  борба  с  агресивни  и  устойчиви  растителни  видове  -  орлова  папрат  (Pteridium aquilinum),  чемерика
(Veratrum spp), айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).

За  земеделски  земи  (затревени  площи)  с  висока  природна  стойност,  земите  попадащи  в  националната
екологична мрежа Натура 2000 и  защитените територии, в  зависимост  от  завареното  положение  на  ливадата
или  пасището  се  разрешава  да  се  оставят  мозаечно  разположени  единични  или  групи  дървета  храсти  и/или
синори, до 20% от общата затревена площ.

- Базови изисквания по отношение на използване на торове и продукти за растителна защита

1)  Посевен  и  посадъчен  материал,  включен  в  приложение  №  5,  част  А  на  Наредба  №  1  от  27.05.1998  г.  за
фитосанитарен  контрол  (обн.,  ДВ,  бр.  82  от  1998  г.),  не  се  използва,  без  да  притежава  фитосанитарен
(растителен) паспорт или етикет, издаден от национална организация по растителна защита от страна член  на
ЕС;

2) Земеделските производители на семена и  посадъчен  материал от видове посочени  в  приложение № 5, част
А,  на  Наредба  №  1  от  27.05.1998  г.  за  фитосанитарен  контрол,  притежават  удостоверение  за  регистрация  в
официалния регистър на Регионалната служба по растителна защита по чл. 33, ал. 1 от същата наредба.

- Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване)

1) Закон за опазване на земеделските земи

Чл. 6. (1) Забранява се:

1.  (Изм.  -  ДВ,  бр.  14  от  2000  г.,  изм.  -  ДВ,  бр.  36  от  2008  г.)  употребата  на  пестициди,  минерални,
листоподхранващи и микроторове, както и на биологично активни вещества, които не са получили  биологична
и токсикологична регистрация от специализираните комисии  и  съвети  към Министерството на земеделието и
продоволствието, Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите;

2. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи;

3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) използването на органични утайки от промишлени и
други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи  без разрешение от специализираните органи  на
Министерството на земеделието и продоволствието;

4.  унищожаването  или  промяната  на  изградени  противоерозионни  и  хидромелиоративни  съоръжения  без
изрично съгласие на съответните държавни органи.

(2) Не могат да се използват за напояване води, които съдържат вредни  вещества и  отпадъци  над допустимите
норми.

2) Закон за защита на растенията



Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. -  ДВ, бр. 36 от
2008  г.)  Продуктите  за  растителна  защита  се  предлагат  на  пазара  и  се  употребяват,  когато  са  разрешени  със
заповед на министъра на земеделието и продоволствието.

- Други приложими изисквания от националното законодателство

Правила  за  добра  земеделска  практика  за  опазване  на  водите  от  замърсяване  с  нитрати  от  земеделски
източници (Заповед № РД 09-431/22.08.2005 г. на министъра на земеделието и горите).

"Биологично пчеларство":

- Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване)

1) Закон за пчеларството

Чл. 15. Постоянни и временни пчелини не се устройват на:

2.  разстояние,  по-малко  от  10  км  в  райони  с  регистрирани  племенни  пчелини  за  производство  на  елитни
пчелни майки и резерватни пчелини;

3.  разстояние,  по-малко  от  5  км  в  райони  с  регистрирани  репродуктивни  пчелини  за  производство  на
племенни пчелни майки;

Чл. 16. Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини

"Възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с висока природна стойност" - ВПС 1

- УПЗДЗЕС

1) Национален стандарт 4.1:

Земеделски  стопани,  ползващи  постоянно  затревени  площи  (пасища  и  ливади)  са  длъжни  да  поддържат
минимална  гъстота  от  0,15  животински  единици  на  хектар  (ЖЕ/ха)  или  да  извършват  минимум  1  коситба
годишно.

Когато  ЗС  е  заявил,  че  ще  поддържа  затревената  площ  чрез  косене,  проверката  за  изпълнението  на  този
стандарт се извършва след изтичане на крайните срокове за първа коситба в изискванията по управление.

Когато ЗС е заявил, че ще поддържа затревената площ чрез паша, проверката за спазване на минимална гъстота
от 0,15  ЖЕ/ха  се  извършва  на  база  всички  измерени  затревени  площи,  които  са  заявени  за  поддържане  чрез
паша.

2) Национален стандарт 4.2:

Задължително е постоянните пасища и  ливади  да се почистват от нежелана храстовидна растителност.  Да  се
провежда  борба  с  агресивни  и  устойчиви  растителни  видове  -  орлова  папрат  (Pteridium aquilinum),  чемерика
(Veratrum spp), айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).

За  земеделски  земи  (затревени  площи)  с  висока  природна  стойност,  земите  попадащи  в  националната
екологична мрежа Натура 2000 и  защитените територии, в  зависимост  от  завареното  положение  на  ливадата
или  пасището  се  разрешава  да  се  оставят  мозаечно  разположени  единични  или  групи  дървета  храсти  и/или
синори, до 20% от общата затревена площ.

- Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване)

1) Закон за биологичното разнообразие

Чл. 46. За птиците по чл. 45 се забраняват:

1. улавянето или убиването на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;

2. задържането на екземпляри;



3. разрушаването, увреждането или преместването на гнезда;

4.  унищожаването,  както  и  събирането  и  задържането  на  яйца,  включително  в  случаите,  когато  те  са
изоставени;

5. обезпокояването, особено през периода на размножаване и отглеждане на малките.

2) Закон за лова и опазване на дивеча

Чл. 64. Забранява се ловуването в:

3. ливади - до окосяването им;

"Възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с висока природна стойност" - ВПС 2

- УПЗДЗЕС

1) Национален стандарт 4.1:

Земеделски  стопани,  ползващи  постоянно  затревени  площи  (пасища  и  ливади),  са  длъжни  да  поддържат
минимална  гъстота  от  0,15  животински  единици  на  хектар  (ЖЕ/ха)  или  да  извършват  минимум  1  коситба
годишно.

2) Национален стандарт 4.2:

Задължително е постоянните пасища и  ливади  да се почистват от нежелана храстовидна растителност.  Да  се
провежда  борба  с  агресивни  и  устойчиви  растителни  видове  -  орлова  папрат  (Pteridium aquilinum),  чемерика
(Veratrum spp), айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).

За  земеделски  земи  (затревени  площи)  с  висока  природна  стойност,  земите  попадащи  в  националната
екологична мрежа Натура 2000 и  защитените територии, в  зависимост  от  завареното  положение  на  ливадата
или  пасището  се  разрешава  да  се  оставят  мозаечно  разположени  единични  или  групи  дървета  храсти  и/или
синори, до 20% от общата затревена площ.

- Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване)

1) Закон за лова и опазване на дивеча

Чл. 64. Забранява се ловуването в:

3. ливади - до окосяването им

"Поддържане на местообитания на защитени видове в обработваеми земи в ОВМ" - ВПС 4

- УПЗДЗЕС

1) Национален стандарт 1.1:

В  земеделското  стопанство  с  уникален  идентификационен  номер  и  обработваеми  площи  с  размери  над
минималния  според  схемата  за  подпомагане  (1  ха  за  СЕПП;  0,5  ха  за  други)  е  задължително  в  общата
сеитбооборотна площ да се включат минимум 40% култури  със  слята  повърхност,  с  изключение  на  площи  за
производство на тютюн.

2) Национален стандарт 2.1:

На един  земеделски  парцел се забранява монокултурно  отглеждане  за  повече  от  две  поредни  години  на  лен,
слънчоглед, захарно цвекло и грах

3) Национален стандарт 2.2:

Задължително е стърнищата от полски култури да се заорават в  почвата за създаване на благоприятни  условия
за трансформиране в органично вещество и се забранява тяхното изгаряне.



Изключение: Този стандарт е задължителен само с втората си част, а именно ".. се забранява тяхното изгаряне",
когато ЗС  извършва агроекологични дейности  с  код  АП16 и  АП22.  Следователно  ЗС  не  следва
да  бъдат  санкционирани  при  неспазване  на  първата  част  от  Националния  стандарт:
"Задължително е стърнищата от полски култури  да  се  заорават в  почвата  за  създаване
на благоприятни условия за трансформиране в органично вещество.".

4) Национален стандарт 4.3:

Задължително е да се запазват съществуващите полски  граници  (синори) в  блока на  земеделското  стопанство
и/или земеделския парцел.

- Изисквания по отношение на използване на торове и продукти за растителна защита

Земеделските  производители  употребяват  продукти  за  растителна  защита  (ПРЗ)  в  зависимост  от  нивото  на
своята квалификация (чл. 26 от Наредба № 104 за контрола и предлагането на пазара на продукти за растителна
защита):

1) ПРЗ от втора (ограничена) категория на употреба се прилагат от лица  с  висше  агрономическо  образование
или  със  средно  земеделско  образование  -  растениевъден  профил;  в  случай,  че  земеделските  производители
нямат необходимото образование, те преминават курс на обучение и получават удостоверение за това.

2) ПРЗ от трета (свободна) категория на употреба могат да се прилагат от лица, навършили 18 години.

- Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване)

1) Закон за лова и опазване на дивеча

Чл. 64. Забранява се ловуването в:

1. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) разсадници и ловни развъдници и рибовъдни стопанства;

2. опитни полета и площи за сортово семепроизводство;

4. новозасадени лозя;

5. лозя - от резитба до приключване на гроздобера;

6. зеленчукови и овощни градини и бостани - до обирането им;

7. житни култури - от 1 април до ожънването им;

8. оризищата - от 15 март до прибирането им.

- Други приложими изисквания от националното законодателство

Правила  за  добра  земеделска  практика  за  опазване  на  водите  от  замърсяване  с  нитрати  от  земеделски
източници (Заповед РД 09-431/22.08.2005 г. на Министъра на земеделието и горите).

"Традиционно отглеждане на овощни градини":

- УПЗДЗЕС

1) Национален стандарт 2.2:

Задължително е стърнищата от полски култури да се заорават в  почвата за създаване на благоприятни  условия
за трансформиране в органично вещество и се забранява тяхното изгаряне (стандартът се отнася за затревените
междуредия  в  частта,  свързана  със  забраната  за  изгаряне,  като  първата  част  от  него  е  неприложим  за
направлението).

- Изисквания по отношение на използване на торове и продукти за растителна защита

Земеделските  производители  водят  на  отчет  употребените  количества  и  видове  минерални  торове  за  всяко



поле;

Земеделските  производители  водят  Дневник  за  проведените  химични  обработки  и  употребени  торове,
подобрители  на почвата и  биологично активни  вещества за всяко поле по образец,  одобрен  от  министъра  на
земеделието и горите;

Земеделските производители уведомяват Регионалните служби за растителна защита (РСРЗ) преди извършване
на растителнозащитни мероприятия с авиационна техника;

Земеделските  производители  употребяват  продукти  за  растителна  защита  (ПРЗ)  в  зависимост  от  нивото  на
своята квалификация (чл. 26 от Наредба № 104 за контрола и предлагането на пазара на продукти за растителна
защита):

-  ПРЗ от втора (ограничена)  категория  на  употреба  се  прилагат  от  лица  с  висше  агрономическо  образование
или  със  средно  земеделско  образование  -  растениевъден  профил;  в  случай,  че  нямат  земеделските
производители нямат необходимото образование, те преминават курс на обучение и  получават удостоверение
за това.

- ПРЗ от трета (свободна) категория на употреба могат да се прилагат от лица, навършили 18 години.

"Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите":

- УПЗДЗЕС

1) Национален стандарт 1.1:

В  земеделското  стопанство  с  уникален  идентификационен  номер  и  обработваеми  площи  с  размери  над
минималния  според  схемата  за  подпомагане  (1  ха  за  СЕПП;  0,5  ха  за  други)  е  задължително  в  общата
сеитбооборотна площ да се включат минимум 40% култури  със  слята  повърхност,  с  изключение  на  площи  за
производство на тютюн.

2) Национален стандарт 2.1:

На един  земеделски  парцел се забранява монокултурно  отглеждане  за  повече  от  две  поредни  години  на  лен,
слънчоглед, захарно цвекло и грах.

3) Национален стандарт 2.2:

Задължително е стърнищата от полски култури да се заорават в  почвата за създаване на благоприятни  условия
за трансформиране в органично вещество и се забранява тяхното изгаряне.

- Други приложими изисквания от националното законодателство

Правила  за  добра  земеделска  практика  за  опазване  на  водите  от  замърсяване  с  нитрати  от  земеделски
източници (Заповед РД 09-431/22.08.2005 г. на Министъра на земеделието и горите).

"Контрол на почвената ерозия":

- УПЗДЗЕС

1) Национален стандарт 1.1:

В  земеделското  стопанство  с  уникален  идентификационен  номер  и  обработваеми  площи  с  размери  над
минималния  според  схемата  за  подпомагане  (1  ха  за  СЕПП;  0,5  ха  за  други)  е  задължително  в  общата
сеитбооборотна площ да се включат минимум 40% култури  със  слята  повърхност,  с  изключение  на  площи  за
производство на тютюн.

2) Национален стандарт 1.3:

Задължително  е  запазването  и  подържането  на  съществуващите  трайни  тераси  в  блока  на  земеделското
стопанство  и/или  земеделски  парцел  и  сключването  на  споразумения  между  земеползвателите  на  даден



физически блок.

3) Национален стандарт 2.1:

На един  земеделски  парцел се забранява монокултурно  отглеждане  за  повече  от  две  поредни  години  на  лен,
слънчоглед, захарно цвекло и грах.

4) Национален стандарт 2.2:

Задължително е стърнищата от полски култури да се заорават в  почвата за създаване на благоприятни  условия
за трансформиране в органично вещество и се забранява тяхното изгаряне.

5) Национален стандарт 4.2:

Задължително е постоянните пасища и  ливади  да се почистват от нежелана храстовидна растителност.  Да  се
провежда  борба  с  агресивни  и  устойчиви  растителни  видове  -  орлова  папрат  (Pteridium aquilinum),  чемерика
(Veratrum spp), айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).

За  земеделски  земи  (затревени  площи)  с  висока  природна  стойност,  земите  попадащи  в  националната
екологична мрежа Натура 2000 и  защитените територии, в  зависимост  от  завареното  положение  на  ливадата
или  пасището  се  разрешава  да  се  оставят  мозаечно  разположени  единични  или  групи  дървета  храсти  и/или
синори, до 20% от общата затревена площ.

- Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване)

1) Закон за опазване на земеделските земи

Чл. 6. (1) Забранява се:

4.  унищожаването  или  промяната  на  изградени  противоерозионни  и  хидромелиоративни  съоръжения  без
изрично съгласие на съответните държавни органи.

"Опазване на застрашени от изчезване местни породи":

- УПЗДЗЕС

1) Национален стандарт 4.1:

Земеделски  стопани,  ползващи  постоянно  затревени  площи  (пасища  и  ливади),  са  длъжни  да  поддържат
минимална  гъстота  от  0,15  животински  единици  на  хектар  (ЖЕ/ха)  или  да  извършват  минимум  1  коситба
годишно.

Изключение: Стандартът не важи за Източнобалканска свиня.

- Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване)

1) Закон за ветеринарномедицинската дейност

Чл. 51. (1) Животните подлежат на идентификация, а животновъдните обекти - на регистрация в НВМС.

(2) На едрите преживни  и  еднокопитните животни  след идентификацията се  издава  ветеринарномедицински
паспорт.

Чл. 132. (1) Собствениците на селскостопански животни:

1. уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния  обект,  за  настъпилите  промени  в  числеността
на животните, както следва:

а) в срок до три дни - за новопостъпилите и напусналите обекта животни;

б) в срок до 7 дни - за новородени свине, едри преживни, дребни преживни и еднокопитни животни;



2.  представят  в  тридневен  срок  на  ветеринарния  лекар,  който  обслужва  животновъдния  обект,
ветеринарномедицинско  свидетелство  за  придобитите  животни,  а  за  едрите  преживни  и  еднокопитни
животни - и ветеринарномедицински паспорт;

3. предоставят животните си за идентификация, ваксинация и диагностични изследвания;

4.  съхраняват  дневник,  в  който  ветеринарният  лекар,  обслужващ  обекта,  записва  проведените
лечебно-профилактични  мероприятия;  дневникът  се  съхранява  за  срок  5  години  от  прекратяването  на
дейността на обекта, включително и в случаите, когато животното е заклано в този срок;

5. съхраняват регистър, в който ветеринарният лекар вписва:

а) идентификационните номера на животните;

б) умрелите, закланите и продадените животни;

в) новопостъпилите животни;

г)  регистрационния  номер  на  животновъдния  обект,  от  който  са  придобити  или  в  който  са  продадени
животните;

6.  удостоверяват  с  подписа  си  в  дневника  по  т.  4,  че  са  запознати  с  карентните  срокове  на  ВМП  или  на
медикаментозните фуражи, с които са третирани животните им;

7.  представят  при  поискване  от  ветеринарния  лекар  ветеринарномедицинските  паспорти,  регистъра  на
животновъдния обект и дневника по т. 4;

8.  уведомяват  незабавно  ветеринарния  лекар,  който  обслужва  животновъдния  обект,  за  промени  в
здравословното състояние на животните, за извършено неотложно клане и за умрели животни;

9. осигуряват достъп до животновъдния обект и животните на ветеринарния лекар, който ги обслужва;

10. изграждат и поддържат животновъдния обект в съответствие с ветеринарномедицинските изисквания;

11. спазват изискванията за придвижване и транспортиране на животни;

12. спазват изискванията за защита и хуманно отношение към животните;

13.  изпълняват  предписанията  на  ветеринарните  лекари,  свързани  с  прилагане  на  мерките  за  профилактика,
ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;

14. водят и съхраняват регистър на работниците в обекта.

- Други приложими изисквания от националното законодателство

Правила  за  добра  земеделска  практика  за  опазване  на  водите  от  замърсяване  с  нитрати  от  земеделски
източници (Заповед РД 09-431/22.08.2005 на Министъра на земеделието и горите).

"Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)":

- УПЗДЗЕС

1) Национален стандарт 4.1:

Земеделски  стопани,  ползващи  постоянно  затревени  площи  (пасища  и  ливади),  са  длъжни  да  поддържат
минимална  гъстота  от  0,15  животински  единици  на  хектар  (ЖЕ/ха)  или  да  извършват  минимум  1  коситба
годишно.

- Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване)

1) Закон за защитените територии



Чл. 21. В националните паркове се забраняват:

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни
нужди,  пречиствателни  съоръжения,  сгради  и  съоръжения  за  нуждите  на  управлението  на  парка  и
обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни  и
други съоръжения;

2.  производствени  дейности,  с  изключение  на  поддържащи  и  възстановителни  дейности  в  горите,  земите  и
водните площи;

3. извеждане на голи сечи;

4. използване на изкуствени торове и други химически средства;

5. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;

6. паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата;

7. събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на определени места;

8. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;

9.  нарушаване  на  естественото  състояние  на  водни  площи,  водни  течения,  техните  брегове  и  прилежащи
територии;

10. дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове;

11. спортен риболов и риборазвъждане на определени места;

12. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;

13. бивакуване и палене на огън извън определените места;

14. намеса в биологичното разнообразие;

15. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) събиране на редки, ендемитни, реликтни  и  защитени  видове, освен  за научни
цели;

16. други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управление.

2) Закон за ветеринарномедицинската дейност

Чл. 51. (1) Животните подлежат на идентификация, а животновъдните обекти - на регистрация в НВМС.

(2) На едрите преживни  и  еднокопитните животни  след идентификацията се  издава  ветеринарномедицински
паспорт.

Чл. 132. (1) Собствениците на селскостопански животни:

1. уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния  обект,  за  настъпилите  промени  в  числеността
на животните, както следва:

а) в срок до три дни - за новопостъпилите и напусналите обекта животни;

б) в срок до 7 дни - за новородени свине, едри преживни, дребни преживни и еднокопитни животни;

2.  представят  в  тридневен  срок  на  ветеринарния  лекар,  който  обслужва  животновъдния  обект,
ветеринарномедицинско  свидетелство  за  придобитите  животни,  а  за  едрите  преживни  и  еднокопитни
животни - и ветеринарномедицински паспорт;

3. предоставят животните си за идентификация, ваксинация и диагностични изследвания;

4.  съхраняват  дневник,  в  който  ветеринарният  лекар,  обслужващ  обекта,  записва  проведените



лечебно-профилактични  мероприятия;  дневникът  се  съхранява  за  срок  5  години  от  прекратяването  на
дейността на обекта, включително и в случаите, когато животното е заклано в този срок;

5. съхраняват регистър, в който ветеринарният лекар вписва:

а) идентификационните номера на животните;

б) умрелите, закланите и продадените животни;

в) новопостъпилите животни;

г)  регистрационния  номер  на  животновъдния  обект,  от  който  са  придобити  или  в  който  са  продадени
животните;

6.  удостоверяват  с  подписа  си  в  дневника  по  т.  4,  че  са  запознати  с  карентните  срокове  на  ВМП  или  на
медикаментозните фуражи, с които са третирани животните им;

7.  представят  при  поискване  от  ветеринарния  лекар  ветеринарномедицинските  паспорти,  регистъра  на
животновъдния обект и дневника по т. 4;

8.  уведомяват  незабавно  ветеринарния  лекар,  който  обслужва  животновъдния  обект,  за  промени  в
здравословното състояние на животните, за извършено неотложно клане и за умрели животни;

9. осигуряват достъп до животновъдния обект и животните на ветеринарния лекар, който ги обслужва;

10. изграждат и поддържат животновъдния обект в съответствие с ветеринарномедицинските изисквания;

11. спазват изискванията за придвижване и транспортиране на животни;

12. спазват изискванията за защита и хуманно отношение към животните;

13.  изпълняват  предписанията  на  ветеринарните  лекари,  свързани  с  прилагане  на  мерките  за  профилактика,
ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;

14. водят и съхраняват регистър на работниците в обекта.

4. Изчисляване на намаления на финансовата помощ

4.1. Етапи за изчисляване и налагане на намаленията

След  проверка  за  избираемостта  на  площите  на  парцели  се  изчислява  общата  годна  за  калкулиране  площ  и
получената сума на финансовата помощ, съгласно размера на помощта по съответната дейност.

Когато получената  сума  е  положителна  тя  може  да  бъде  намалена  със  съответния  процент  за  неспазване  на
съответните изисквания по управление съгласно т. 4.2.1 от настоящата методика.

Когато получената сума е положителна  след  налагане  на  предходното  намаление,  тя  може  да  бъде  намалена
със съответния процент за неспазване на Условията за поддържане на земята в  добро земеделско и  екологично
състояние (УПЗДЗЕС) на територията на цялото стопанство (поне един от заявените парцели).

Когато получената сума е положителна  след  налагане  на  предходното  намаление,  тя  може  да  бъде  намалена
със съответния  процент  за  неспазване  на  правилата  за  добра  земеделска  практика  по  нитратната  директива,
утвърдени  със  заповед  №  РД  09-431  от  22.08.2005  г.  на  територията  на  цялото  стопанство  (поне  един  от
заявените  парцели),  както  и  неспазване  минималните  изисквания  за  торене  и  използване  на  продукти  за
растителна защита на територията на цялото стопанство (поне един от заявените парцели).

Окончателната сума, получена след налагане на описаните санкции  и  намаления е сумата, която се оторизира
на земеделския стопанин за текущата година.

4.2. Размер на намаленията за:

4.2.1. Неспазване на изискванията по управление на заявената дейност.



Земеделски  стопани, които не водят дневник на извършваните земеделски  дейности  в  стопанството,  няма  да
бъдат санкционирани през 2009 г., а от 2010 г., ще бъдат санкционирани с 10%.

ДФЗ-РА намалява размера на отпусканата помощ в  зависимост  от  установено  неспазване  на  агроекологични
ангажименти  към  одобрената  дейност  и/или  направление.  Размерът  на  финансовата
помощ  се  намалява  с  предвидените  проценти  за  неизпълнение  на  изискванията  по
управление, а когато не са изпълнени няколко изисквания  - с  максималния  процент за
съответната дейност.

Биологично растениевъдство
Изисквания по управление Степен  на

нарушението, %
При  неспазване  на   изискванията  на  Регламент  на  Съвета  (ЕО)  №
834/2007  относно  биологичното  производство  и  етикетирането  на
биологични  продукти  и  за  отмяна  на  Регламент  (ЕИО)  №  2092/91  и
на  Регламент  на  Комисията  (ЕО)  №  889/2008  за  определяне  на
подробни правила за  прилагането  на  Регламент  (ЕО)  №  834/2007  на
Съвета  относно  биологичното  производство  и  етикетирането  на
биологични  продукти  по  отношение  на  биологичното  производство,
етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008 г.) на целия  блок
на земеделското стопанство.

100  (земеделският
стопанин  не
получава
плащането  за
съответната
година)

Максимална обща стойност, % 100
БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО
Изисквания по управление Степен  на

нарушението, %
При  неспазване  на  изискванията  на  Регламент  на  Съвета  (ЕО)  №
834/2007  относно  биологичното  производство  и  етикетирането  на
биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 и
на  Регламент  на  Комисията  (ЕО)    889/2008  за  определяне  на
подробни правила за прилагането на Регламент  (ЕО)   834/2007
на  Съвета  относно  биологичното  производство  и  етикетирането
на  биологични  продукти  по  отношение  на  биологичното
производство,  етикетирането  и контрола  (ОВ,  L  250  от  18.09.2008
г.).

100  (земеделският
стопанин  не
получава
плащането  за
съответната
година)

В  периода  на  изпълнение  на  дейността,  подпомаганото  лице  не
отглежда  всички  пчелни  семейства  в  стопанството  по  метода  на
биологично производство 

100  (земеделският
стопанин  не
получава
плащането  за
съответната
година)

Максимална обща стойност, % 100
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕДОИЗПАСАНИ ЗАТРЕВЕНИ 
ПЛОЩИ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ – ВПС 1

Изисквания по управление Степен  на
нарушението  при
неспазване  на
изискванията, %

Общи изисквания по управление – чрез паша и косене:  
Не  използват минерални торове  и продукти за  растителна  защита,  с
изключение  на  определените  в  приложение  1  и  2  на  Регламент  на
Комисията (ЕО) № 889/2008

0,5

Не изграждат нови отводнителни системи 0,5



Не разорават затревените площи 100  (земеделският
стопанин  не
получава
плащането  за
съответната
година  за
дейностите  АПК13
и АПП13)

Специфични изисквания по управление – чрез косене:  
Извършват  първата  коситба  в  равнинните  райони  от  15  юни  до  15
юли,  а  в  планинските  райони,  съгласно  Наредба  за  определяне  на
критериите  за  необлагодетелстваните  райони  и  териториалния  им
обхват (обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г.) – в  периода  от  15  юли  до  15
август

2

Извършват косенето ръчно или с косачки за бавно косене 0,5
Косят от центъра към периферията или от единия край към другия 0,5
Специфични изисквания по управление – чрез паша  
Поддържат гъстота на животинските единици от 0.3 до 1.5 ЖЕ/ха 0,5
Максимална обща санкция, % 5
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРЕИЗПАСАНИ ЗАТРЕВЕНИ 
ПЛОЩИ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ – ВПС 2

Изисквания по управление Степен  на
нарушението  при
неспазване  на
изискванията, %

Общи изисквания по управление – чрез паша и косене  
Презасяват  площите  с  тревни  смески  от  местен  произход,  като
използват  семена  от  окосената  растителност  от  съответния
земеделски парцел

2

Не  използват минерални торове  и продукти за  растителна  защита,  с
изключение  на  определените  в  приложение  1  и  2  на  Регламент  на
Комисията (ЕО) № 889/2008

0,5

Не изграждат нови отводнителни системи 0,5
Не разорават затревените площи 100  (земеделският

стопанин  не
получава
плащането  за
съответната
година  за
дейностите  АПК14
и АПП14)

Специфични по управление – чрез косене  
Извършват  първата  коситба  в  равнинните  райони  от  15  юни  до  15
юли,  а  в  планинските  райони,  съгласно  Наредба  за  определяне  на
критериите  за  необлагодетелстваните  райони  и  териториалния  им
обхват (обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г.) – в  периода  от  15  юли  до  15
август

2

Извършват косенето ръчно или с косачки за бавно косене 0,5
Косят от центъра към периферията или от единия край към другия 0,5
Специфични изисквания по управление – чрез паша  
Поддържат гъстота на животинските единици от 0.3 до 1.5 ЖЕ/ха 0,5



Максимална обща санкция, % 5
ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ НА ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ В  ОБРАБОТВАЕМИ
ЗЕМИ В ОВМ – ВПС 4
Изисквания по управление Степен  на

нарушението  при
неспазване  на
изискванията, %

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 хектара има по 2 участъка (4 участъци на хектар) с определените
по-горе размери;
 

5

Запазват  стърнища  в  полетата,  предназначени  за  засяване  с
пролетни култури

5

Оставят за петгодишен период на ротационен принцип от 10 до 20 на
сто 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  месец
март до юли

5

Прибират  реколтата  след  31  юли  в  площи  с  гнезда  на  ливадния
блатар (Circus  pygargus), посочени в  приложение  №  2  на  Наредба  №
11 от 6.04.2009 г. 

5

Не  използват  пестициди,  родентициди  от  второ  поколение  и
минерални  торове,  освен  за  локализирано  третиране  срещу
инвазивни плевели; през м. март е допусима селективна употреба на
хербициди  от  групата  на  Флуазифоп-П-бутил  за  борба  срещу
инвазивни плевели 

5

Максимална  обща  стойност  при  комбинация  от  няколко  дейности,
%

10 

ТРАДИЦИОННО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВОЩНИ ГРАДИНИ
Изисквания по управление Степен  на

нарушението  при
неспазване  на
изискванията, %

Опазват всички живи овощни дървета; 0,5
Извършват редовна резитба на дърветата поне веднъж годишно; 1
Поддържат тревното покритие чрез косене и/или паша 1
Не изгарят тревата или дървета в овощните градини; съгласно  санкции

за УПЗДЗЕС
Опазват дърветата от увреждания, причинени от пасящите  животни
или техниката за косене;

0,5

Допускат  растителнозащитни  мероприятия  само  в  извънредни
случаи  на  пряка  заплаха  от  унищожаване  на  дърветата  и  след
консултация със специалист по растителна защита;

1

Не  прилагат минерални торове  или хербициди в  затревените  площи
(в междуредията) на традиционната овощна градина.

2

Засаждат  до  10  млади  дръвчета  на  хектар  за  целия  период  на
подпомагане 

2



Използват  плодовете  за  лична  употреба  (не  се  позволява  продажба
на продукция от градината)

1

Максимална обща стойност, % 5
ВЪВЕЖДАНЕ НА СЕИТБООБРАЩЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ И ВОДИТЕ
Изисквания по управление Степен  на

нарушението  при
неспазване  на
изискванията, %

Осигуряват  вземането  на  почвени  проби  за  извършване  на
агрохимичен анализ на почвата за всички площи, върху които ще  се
извършва  сеитбообращение,  през  първата  и  петата  година  от
прилагане на дейността;

1

Спазват петгодишен  план,  на  база  на  резултатите  от  агрохимичния
анализ,  за  поне  четириполно  сеитбообращение  и  управление  на
хранителните вещества, който се заверява от дипломиран агроном;

2
 

Поддържат  растителна  покривка  през  зимата  на  най-малко  50%  от
цялата земеделска площ в сеитбообращение

1

Не разорават почвата преди 1-ви април. 2
Максимална обща стойност, % 5
КОНТРОЛ НА ПОЧВЕНАТА ЕРОЗИЯ
Изисквания по управление Степен  на

нарушението  при
неспазване  на
изискванията, %

Създаване и поддържане на затревени буферни ивици, с ширина от 4
до 8 м, отстоящи на разстояние  20-80  м  една  от  друга,  в  зависимост
от типа почва,  наклона  и  други  фактори,  които  да  покриват  между
10 и 30% от обработваемата площ

5

Засяване на почвозащитни предкултури; 5
Изграждане  и  поддържане  на  оттокоотвеждащи  бразди,  които  са
ориентирани перпендикулярно на склона и са на разстояние  от 20 до
40 м една от друга;

5

Поясно  редуване  на  културите;  поясите  са  разположени
перпендикулярно на склона и са с ширина от 30 до 100 м с различни
окопни култури, засадени по контурите;   

5

Превръщане на обработваеми земи в пасища, които да се управляват
по екстензивен начин с не повече от 2 ЖЕ на хектар;

5

Извършване  на  подобрителни  мероприятия  в  пасищата,  които
включват:  разчистване  от  камъни  и/или  подсяване  на  незатревени
места и/или торене в пасищата;

5

В  междуредия  на лозя  и овощни насаждения,  които  са  разположени
успоредно  на  склона,  се  създават  оттокозадържащи  бразди,
ориентирани перпендикулярно на склона.

5

Максимална обща стойност при комбинация от няколко дейности % 10 
ОПАЗВАНЕ НА ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ МЕСТНИ ПОРОДИ
Изисквания по управление Степен  на

нарушението  при
неспазване  на
изискванията, %

Не  кръстосват  женските  животни,  подпомагани  чрез  плащания  по
тази под-мярка;

1

Спазват развъдната програма за съответната подпомагана порода; 2



Водят регистър съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 61 от 9.05.2006
г. за условията и реда за идентификация  на животните, регистрация
на  животновъдните  обекти  и  достъпа  до  базата  данни  за
идентифицираните животни и регистрираните обекти – КЗЖ 69;

2

Представят писмено разрешение от съответната развъдна асоциация
или  от  Изпълнителната  агенция  по  селекция  и  репродукция  в
животновъдството  за  клане  или  продажба  на  всяко  животно,
подпомагано по реда на тази наредба;

1

Спазват  изискванията  за  хуманно  отношение  към  животните
съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

1

Забранява  се  свободното  пасищно  отглеждане  на  свинете  извън
регламентираните  за тази цел места (Съгласно Наредба № 6 от 2007
г.  за  условията  и  реда  за  пасищно  отглеждане  на  свине  от
източнобалканската порода и нейните кръстоски)

2

Ползват  постоянно  затревени  площи,  като  поддържат  гъстота  на
животинските единици до 2 ЖЕ/ха. 
 

2

Максимална обща стойност, % 5 
ТРАДИЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА СЕЗОННА ПАША (ПАСТОРАЛИЗЪМ)
Изисквания по управление Степен  на

нарушението  при
неспазване  на
изискванията, %

Водят  запис  за  загубите  на  животните  и  датите  на  извеждане  и
прибиране на животните от пасищата;

1

Пасат  животните  на  определените  планински  пасища  най-малко  3
месеца от годината, в периода май – октомври.

2

Представят  при  проверка  на  място  ветеринарномедицинско
свидетелство за придвижване на животните – КЗЖ 9

1

Максимална обща стойност, % 5
 

4.2.2. Неспазване на УПЗДЗЕС

Когато  върху  площите  на  земеделски  парцел  от  цялото  стопанство  не  са  спазени  УПЗДЗЕС  се  използва
методологията  за  налагане  на  намаления  за  СЕПП,  като  за  изчисление  се  използва  цялата  площ  на  всички
заявени парцели в стопанството.

 

4.2.3. Неспазване на правилата за добра земеделска практика по Нитратната директива за опазване на водите
от замърсяване с нитрати от земеделски източници и минималните изисквания за торене и използване на
продукти за растителна защита
Когато върху площите на цялото стопанство не са спазени Правилата за добра земеделска практика за опазване
на  водите  от  замърсяване  с  нитрати  от  земеделски  източници  и/или  минималните  изисквания  за  торене  и
използване на продукти за растителна защита (когато те не са базово изискване за декларираните дейности  от
направлението) за площи от територията на цялото стопанство -  агроекологичното плащане се намалява с 5%,
а в случаите когато земеделското стопанство, или част от него, се намира в нитратно уязвима зона (НУЗ) -  10%
от изчисленото агроекологично плащане. По-големия размер на процента на намаление се налага,  когато  има
поне един заявен парцел, които попада в нитратно уязвима зона.



Забележки:

*1 Съгласно чл. 21 от Регламент 796/2004

*2  Съгласно  чл.  16  от  Регламент  1975/2006  площите  се  изчисляват  за  група  култури  с  едни  и  същи  нива  на
плащане


