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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1150/2009, внесена от Thomas Garner, с германско 
гражданство, относно получаване на субсидии за развитие на селските 
райони от ЕС за смесени овощни градини 

1. Резюме на петицията

Смесените овощни градини са типични за южните германски райони и се считат за 
особено важни за поддържане на биоразнообразието, за опазване на природата и за 
привлекателен пейзаж. Вносителят поддържа такава овощна градина и счита, че 
отговаря на изискванията за получаване на субсидия от ЕС по програмата за развитие 
на селските райони. Когато се е свързал с органите в своя регион, той не е получил ясна 
информация. Вносителят моли за разяснение по този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вносителят на петицията отглежда малка смесена овощна градина и би искал да получи 
финансово подпомагане посредством програмата за развитие на селските райони на 
германската провинция Бавария. Искане за подпомагане от страна на вносителя е било 
отхвърлено от баварските органи, тъй като той не обработва площ от минимум 3 
хектара.

В допълнение, вносителят загатва, че баварските общини и групи участници 
(Teilnehmergemeinschaften) ще получат общо 1000 евро за първото отглеждане на 
овощни градини през първите 10 години, но за подпомагане на земеделския стопанин ще 
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бъдат на разположение само 15 евро.

Като цяло, Регламент (ЕО) 1698/2005 на Съвета относно подпомагане развитието на 
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони би 
позволил подпомагане за овощни градини по различни мерки и при различни условия, в 
зависимост от обстоятелствата на конкретния случай и вида на бенефициента: по 
мярката за комасация на земя (код 125), селскостопанска околна среда (код AEM 214), 
както и по мерките за обновяване на селата и консервация и подобряване на културното 
наследство (код 322 и код 323).

Що се отнася до широкия спектър от допустими мерки за подпомагане, отговорност е на 
отделната държава-членка, в Германия съответно на провинцията, да реши кои от тези 
мерки да бъдат предложени в регионалната програма за развитие на селските райони 
(ПРСР) и какви да бъдат специалните условия за допустимост, стига те да са в съгласие 
с европейските регламенти.

За земеделските стопани са възможни следните мерки за подпомагане посредством 
баварската ПРСР за периода 2007-2013 г.:

а) АЕМ 214, културна и ландшафтна програма: мерки за поддържане на овощни 
градини – 5 евро на дърво, до 500 евро на хектар
Условие за допустимост: обработване на площ, надвишаваща 3 ха

б) АЕМ 214, програма за опазване на природата: поддържане на овощни градини, 
ливади и пасища – 6 евро на дърво, до 600 евро на хектар
Условие за допустимост: специални биотопни райони от поне 0,3 ха
в) консервация и подобряване на културното наследство, 323: специални 
действия за поддържане и/или подобряване на биоразнообразието - 100% от 
допустимите разходи за частни проекти

Условие за допустимост: специални райони, като напр. райони с висока природна 
стойност и биотопи за застрашени растения

За общини, групи участници (Teilnehmergemeinschaften) и други публични органи са 
възможни следните мерки за подпомагане посредством баварската ПРСР за периода 
2007-2013 г.:

а) комасация на земи (код 125): мерки по поддръжка, както и първо отглеждане 
на овощни градини като част от цялостен проект съгласно германския 
„Flurbereinigungsgesetz” – до 75% от допустимите разходи

б) обновяване на селата (код 322): мерки по поддръжка и подобряване на 
околната среда – до 100% от допустимите разходи

в) консервация и подобряване на културното наследство, 323: специални 
действия за поддържане и/или подобряване на биоразнообразието - 50 % от 
допустимите разходи за обществени проекти

Съгласно информацията, получена от Комисията, и допускайки, че вносителят не 
отглежда площ с висока природна стойност, напр. биотопи, изглежда, че вносителят по 
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принцип може да получи подпомагане единствено по мярка 214 KULAP за 
селскостопанска околна среда, но той не изпълнява условието за допустимост на 
баварската ПРСР да „отглежда поне 3 хектара”, заложено от баварските органи.

Що се отнася до другото оплакване, свързано с финансовата подкрепа от страна на 
Комисията за общини и групи участници (Teilnehmergemeinschaften), тук Комисията не 
може да види разбираема връзка с регламентите на ЕС или с баварската ПРСР.

При нужда от допълнителни разяснения вносителят може да се свърже с управителния 
орган, компетентен за ПРСР на Бавария, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Ludwigstraße 2, 80539 München, тел. 0049-89-2182-0.


