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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на 
Общата селскостопанска политика събира в единен основен текст всички разпоредби и 
изисквания, насочени към уеднаквеното прилагане на общата селскостопанска 
политика с цел ефикасното изпълнение на стратегия Европа 2020.

Предложението за регламент е и трябва да бъде по самата си същност и мисия 
възможно най-рационално,  трябва да определя всяко отделно явление, което налага 
уредба в рамките на общата селскостопанска политика и всяко действие и/или 
уеднаквена дейност по цялата територия на Съюза, което цели изпълнението й.

По тази причина, особено ако се вземе предвид перспективата на регионалното 
развитие, не е подходящо да се внасят изменения и/или допълнения към 
предложението, които биха могли по някакъв начин да повлияят отрицателно на 
мисията и резултата.

В този смисъл се насочихме към поставяне на по-голям акцент върху основните 
адресати на общата селскостопанска политика, а именно селскостопанските 
производители и селските общности, и към подход, концентриран върху специалните 
потребности, произтичащи от местните и териториални особености.

По-конкретно, опитахме се да рационализираме и да увеличим ефикасността на 
институционалния аспект на ОСП, както и да намалим или премахнем необоснованите 
задължения в тежест на селскостопанските производители.  Въпреки че регламентът 
предвижда отговорност, както и степен на отговорност на разплащателните агенции, за 
тяхната неефикасност, това не означава автоматично отмяна на задълженията в тежест 
на бенефициерите. В действителност, дадено забавено плащане, във времена на 
сериозна нестабилност на селскостопанските пазари и на икономически ограничения, 
може да причини необосновани тежести за предприятията, чиито способности за 
водене на преговори и финансово положение могат да се окажат отслабени от външни 
по отношение на собствените възможности за управление фактори.

Опитахме се освен това да ориентираме критериите за прилагане на консултациите за 
предприятията към предприятия и предприемачи, които повече от останалите се 
нуждаят от разумно и компетентно ръководство в областта на управлението на 
селскостопанско предприятие.  Целта ни е да насочим селскостопанския сектор към 
естествено, а не насилствено рационализиране, най-вече в селските райони, където 
населението все още живее по селата и където селското стопанство все още 
представлява културно наследство, жизненост и богатство, което не е само материално. 

В същото време се опитахме да насърчим ползите, споделяни от общностите въпреки 
единичните прояви на неизпълнение на задължения и злоупотреби, причинени от 
кризисни ситуации, които постоянно и в значителна степен подкопават усилията на 
съответната територия. 

Накрая се опитахме да преориентираме целите на наблюдението към икономически 
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показатели, които включват и отразяват по по-ефикасен начин резултатите от общата 
селскостопанска политика, за да получим възможно най-реалистична представа от 
резултатите от прилагането на общата селскостопанска политика.  В този смисъл, 
счетохме за уместно да подложим на наблюдение допълнителни фактори като: достъпа 
до пазари, ценообразуването и стабилността на цените, разпространението на 
договорната селскостопанска икономика; степента на разпространение, производството 
и използването на енергия от възобновяеми източници в селскостопанския сектор и в 
селските общини,  балансираното териториално развитие поне на регионална основа,  
социалната мобилност, демографската динамика, обезлюдяването, доходите (не 
непременно придобити от селскостопанския сектор) и преодоляването на бедността в 
селските райони.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по земеделие и 
развитие на селските райони да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се повиши осведомеността на 
бенефициерите относно връзката между
земеделските практики и управлението 
на стопанствата от една страна, и 
стандартите, свързани с околната среда, 
измененията на климата, доброто 
земеделско състояние на земята, 
безопасността на храните, общественото 
здраве, здравето на животните и 
растенията, хуманното отношение към 
животните и други, необходимо е 
държавите членки да установят 
широкообхватна система за съвети в 
селското стопанство, която да 
консултира бенефициентите. Тази 
система за съвети в селското стопанство 
по никакъв начин не следва да повлиява 
задълженията и отговорностите на 
бенефициерите за спазване на 
посочените стандарти. Освен това, 
държавите членки трябва да 
постигнат ясно разграничение между 

(10) За да се повиши осведомеността на 
бенефициерите относно връзката между
особените, съвместими и 
преференциални за съответния 
сектор земеделски практики и 
управлението на стопанствата от една 
страна, и стандартите, свързани с 
околната среда, измененията на 
климата, доброто земеделско състояние 
на земята, безопасността на храните, 
общественото здраве, здравето на 
животните и растенията, хуманното 
отношение към животните и други, 
необходимо е държавите членки да 
установят широкообхватна система за 
съвети в селското стопанство, която да 
консултира бенефициентите. Тази 
система за съвети в селското стопанство 
по никакъв начин не следва да повлиява 
задълженията и отговорностите на 
бенефициерите за спазване на 
посочените стандарти. Освен това
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съветите и проверките. държавите членки следва да 
насърчават бенефициерите да 
използват системата за съвети и 
следва да осигурят ясно разграничение 
между съветите и проверките.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Бенефициерите следва да се 
включват в системата за съвети в 
селското стопанство на доброволни 
начала. Всички бенефициери, дори тези, 
които не получават подпомагане по 
ОСП, следва да имат право да участват в 
системата. Държавите членки обаче 
могат да установят критерии за 
включване с предимство. Поради 
естеството на системата е удачно 
информацията, получена в процеса на 
консултациите, да се смята за 
поверителна, освен в случаите на 
сериозни нарушения на националното 
законодателство или законодателството 
на Съюза. За да се обезпечи 
ефективността на системата, 
съветниците следва да притежават 
съответните квалификации и редовно да 
участват в обучения.

(12) Въпреки че бенефициерите следва 
да се включват в системата за съвети в 
селското стопанство на доброволни 
начала, активното популяризиране на 
системата следва да послужи за 
осведомяване на бенефициерите за 
всички ползи, до които те имат 
достъп, когато използват тази 
система. Всички бенефициери, дори 
тези, които не получават подпомагане 
по ОСП, следва да имат право да 
участват в системата. Държавите членки 
обаче могат да установят критерии за 
включване с предимство, особено за 
селскостопанските производители, 
които в противен случай биха могли 
да останат изключени и които повече 
от останалите се нуждаят от 
компетентно ръководство, особено в 
райони, характеризиращи се със 
селскостопанско микро парцелиране.
Поради естеството на системата е 
удачно информацията, получена в 
процеса на консултациите, да се смята 
за поверителна, освен в случаите на 
сериозни нарушения на националното 
законодателство или законодателството 
на Съюза. За да се обезпечи 
ефективността на системата, 
съветниците следва да притежават 
съответните квалификации и редовно да 
участват в обучения.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Финансовите средства по линия на 
ЕФГЗ, необходими за покриване на 
извършените разходи от акредитираните 
разплащателни агенции, се отпускат на 
държавите членки от Комисията под 
формата на възстановяване на разходите 
на разплащателните агенции при 
представяне на счетоводните отчети за 
тях. До изплащането на сумите за 
възстановяване на разходите под 
формата на месечни плащания, 
финансовите средства за извършване на 
съответните разходи трябва да се 
мобилизират от държавите членки 
съгласно потребностите на 
акредитираните от тях разплащателни 
агенции. Разходите за персонала и 
административните разходи на
държавите членки и бенефициерите, 
участващи в изпълнението на Общата 
селскостопанска политика, следва да 
бъдат понесени самостоятелно и не 
подлежат на възстановяване.

(13) Финансовите средства по линия на 
ЕФГЗ, необходими за покриване на 
извършените разходи от акредитираните 
разплащателни агенции, се отпускат на 
държавите членки от Комисията под 
формата на възстановяване на разходите 
на разплащателните агенции при 
представяне на счетоводните отчети за 
тях. До изплащането на сумите за 
възстановяване на разходите под 
формата на месечни плащания, 
финансовите средства за извършване на 
съответните разходи трябва да се 
мобилизират от държавите членки 
съгласно потребностите на 
акредитираните от тях разплащателни 
агенции. С цел повишаване на 
ефикасността на функционирането 
на разплащателните агенции
разходите за персонала и 
административните разходи на
държавите членки и бенефициерите, 
участващи в изпълнението на Общата 
селскостопанска политика, следва да 
бъдат понесени от самите агенции.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Използването на 
агрометеорологичната система и 
придобиването и подобряването на 
сателитни изображения следва да 
предостави на Комисията възможности 

(14) Използването на 
агрометеорологичната система и 
придобиването и подобряването на 
сателитни изображения следва да 
предостави на Комисията възможности 
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за управление на селскостопанските 
пазари и да улесни мониторинга на 
селскостопанските разходи.

за управление на селскостопанските 
пазари, за улесняване на мониторинга 
на селскостопанските разходи и за 
извършването на оценка и 
предоставянето на своевременна 
помощ при природни бедствия.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Програмите за развитие на селските 
райони се финансират от бюджета на 
Съюза на базата на поемане на 
задължения за изплащане на годишни 
вноски. Държавите членки трябва да 
бъдат в състояние да се ползват от 
предвидените средства от момента, в 
който започнат изпълнение на 
програмите. Следователно е 
необходимо да се въведе подходяща 
система за ограничено предварително 
финансиране, която да осигури 
непрекъснат поток на средствата с оглед 
на своевременното извършване на 
плащанията в полза на бенефициерите 
по програмите.

(23) Програмите за развитие на селските 
райони се финансират от бюджета на 
Съюза на базата на поемане на 
задължения за изплащане на годишни 
вноски. Държавите членки трябва да 
бъдат в състояние да се ползват от 
предвидените средства от момента, в 
който започнат изпълнение на 
програмите. Следователно следва да се
отдаде приоритетно значение на 
въвеждането на подходяща система за 
ограничено предварително 
финансиране, която да осигури 
непрекъснат поток на средствата с оглед 
на своевременното извършване на 
плащанията в полза на бенефициерите 
по програмите.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Финансовата помощ от Съюза 
следва да се изплаща на бенефициерите 
навреме, за да могат да я използват 
ефективно. Неспазването от държава 
членка на крайните срокове за 
плащанията, постановени в 
законодателството на Съюза, може да 

(25) Финансовата помощ от Съюза 
следва да се изплаща на бенефициерите 
навреме, за да могат да я използват 
ефективно. Неспазването от държава 
членка на крайните срокове за 
плащанията, постановени в 
законодателството на Съюза, може да 
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създаде сериозни затруднения на 
бенефициерите и да изложи на риск 
годишното бюджетиране на Съюза.
Следователно направените разходи след 
изтичането на крайните срокове за 
плащанията следва да бъдат изключени 
от финансирането от бюджета на Съюза.
За да бъде спазен принципът на 
пропорционалност, Комисията следва да 
има правото да въвежда изключения от 
това общо правило. Този принцип, 
заложен в Регламент (ЕО) № 1290/2005, 
следва да се спазва и да се отнася както 
до ЕФГЗ, така и до ЕЗФРСР. Ако
държавите членки плащат със 
закъснение, те следва да начисляват 
лихва върху главницата на собствени 
разноски, за да компенсират 
бенефициерите. Такава разпоредба 
може да създаде стимул за държавите 
членки да спазват по-добре сроковете за 
плащане и може да даде повече 
сигурност на бенефициерите, че ще 
получат сумите си навреме, или поне че 
ще бъдат компенсирани в случай на 
забавяне.

създаде сериозни затруднения на 
бенефициерите и да изложи на риск 
годишното бюджетиране на Съюза.
Следователно направените разходи след 
изтичането на крайните срокове за 
плащанията следва да бъдат изключени 
от финансирането от бюджета на Съюза.
За да бъде спазен принципът на 
пропорционалност, Комисията следва да 
има правото да въвежда изключения от 
това общо правило. Този принцип, 
заложен в Регламент (ЕО) № 1290/2005, 
следва да се спазва и да се отнася както 
до ЕФГЗ, така и до ЕЗФРСР. Ако
държавите членки плащат със 
закъснение, те следва да начисляват 
лихва върху главницата на собствени 
разноски, за да компенсират 
бенефициерите, а съответните 
временни кредити следва да 
фигурират сред активите на 
бенефициерите. Такава разпоредба 
може да създаде стимул за държавите 
членки да спазват по-добре сроковете за 
плащане и може да даде повече 
сигурност на бенефициерите, че ще 
получат сумите си навреме, или поне че 
ще бъдат компенсирани в случай на 
забавяне.

Обосновка

Редовността на плащанията в полза на бенефициерите е от ключово значение, 
независимо дали става въпрос за селскостопански предприятия, за друг вид 
предприятия или за доставчици на услуги. По тази причина, с цел да се осигури 
защита за местната икономика, плащанията станали дължими трябва да могат да 
се осчетоводяват в активите на дружеството, доколкото те създават повече от 
разумна степен на сигурност.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) С оглед на защитата на (37) С оглед на защитата на 
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финансовите интереси на бюджета на 
Съюза, държавите членки следва да 
предприемат мерки с цел да се уверят, 
че финансираните от ЕФГЗ и ЕЗФРСР 
транзакции са действителни и са 
правилно извършени. Също така, 
държавите членки следва да 
предотвратяват и да се справят 
ефективно с всякакви нередности или 
неспазване от страна на бенефициерите.
За тази цел следва да се прилага 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета от 18 декември 1995 г. относно 
защитата на финансовите интереси на 
Европейските общности.

финансовите интереси на бюджета на 
Съюза, държавите членки следва да 
предприемат пропорционални мерки с 
цел да се уверят, че финансираните от 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР транзакции са 
действителни и са правилно извършени.
Също така, държавите членки следва да 
предотвратяват и да се справят 
ефективно с всякакви нередности или 
неспазване от страна на бенефициерите.
За тази цел следва да се прилага 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета от 18 декември 1995 г. относно 
защитата на финансовите интереси на 
Европейските общности.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Разпоредбите, свързани с общите 
принципи на проверки, оттегляне, 
намаляване, изключване от плащания и 
налагане на наказания, се съдържат в 
различни регламенти, отнасящи се до 
селскостопанския сектор. Тези правила 
следва да се съберат в една и съща 
правна рамка на хоризонтално ниво. Те 
следва да разглеждат задълженията на 
държавите членки по отношение на 
административните проверки и 
проверките на място, правилата за 
възстановяване, намаляване и 
изключване от подпомагането.
Правилата за проверките на 
задълженията, които не са непременно 
свързани с плащането на помощ, следва 
също да се опишат.

(38) Разпоредбите, свързани с общите 
принципи на проверки, оттегляне, 
намаляване, изключване от плащания и 
налагане на наказания, се съдържат в 
различни регламенти, отнасящи се до 
селскостопанския сектор. Тези правила 
следва да се съберат и опростят в една 
и съща правна рамка на хоризонтално 
ниво. Те следва да разглеждат 
задълженията на държавите членки по 
отношение на административните 
проверки и проверките на място, 
правилата за възстановяване, 
намаляване и изключване от 
подпомагането. Правилата за 
проверките на задълженията, които не 
са непременно свързани с плащането на 
помощ, следва също да се опишат. Ако 
процентите на грешка са на 
приемливо ниво, държавите членки 
следва пропорционално да намалят 
проверките на място.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Следва да се запазят основните 
елементи на тази интегрирана система, 
и по-специално разпоредбите относно 
компютризираната база данни, 
системата за идентификация на 
земеделските парцели, заявленията за 
подпомагане или исканията за плащане 
и системата за идентификация и 
регистриране на правата на плащане.

(41) Следва да се запазят основните 
елементи на тази интегрирана система, 
и по-специално разпоредбите относно 
компютризираната база данни, 
системата за идентификация на 
земеделските парцели, заявленията за 
подпомагане или исканията за плащане 
и системата за идентификация и 
регистриране на правата на плащане на 
подходящо равнище и при надлежно 
отчитане на необходимостта да не 
се налага неправомерна 
административна тежест върху 
селскостопанските производители и 
административните органи.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Съгласно Регламент (ЕО) 
№ 485/2008, държавите членки са 
длъжни да вземат мерките, необходими 
за осигуряване на ефективна защита на 
финансовите интереси на бюджета на 
Съюза, и по-специално за да се проверят 
истинността и съответствието на 
операциите, финансирани от ЕФГЗ. В
интерес на яснотата и рационалността 
съответните разпоредби следва да се 
интегрират в един и същи акт.
Следователно Регламент (ЕО) 
№ 485/2008 следва да бъде отменен.

(44) Съгласно Регламент (ЕО) 
№ 485/2008, държавите членки са 
длъжни да вземат мерките, необходими 
за осигуряване на ефективна защита на 
финансовите интереси на бюджета на 
Съюза, и по-специално за да се проверят 
истинността и съответствието на 
операциите, финансирани от ЕФГЗ. В
името на опростяването, яснотата и 
рационалността съответните разпоредби 
следва да се интегрират в един и същи 
акт. Следователно Регламент (ЕО) 
№ 485/2008 следва да бъде отменен.

Изменение 11
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Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент. За 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за подпомагане на 
малките стопанства, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP], 
усилията, които е необходимо да се 
положат в системата за кръстосано 
спазване, може да се считат за 
надвишаващи предимствата от 
обхващането на тези производители в 
системата. С цел опростяване тези 
селскостопански производители следва 
да бъдат освободени от кръстосано 
спазване и особено от системата за 
контрол и риска за наказателни мерки 
по кръстосаното спазване.
Освобождаването обаче не следва да 
оказва влияние върху задължението 
им да зачитат приложимите 
разпоредби на секторното 
законодателство или върху 
възможността да бъдат направени 
проверки и наложени наказания по 
това законодателство.

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент. За 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за подпомагане на 
малките стопанства, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP], 
усилията, които е необходимо да се 
положат в системата за кръстосано 
спазване, може да се считат за 
надвишаващи предимствата от 
обхващането на тези производители в 
системата. С цел опростяване тези 
селскостопански производители следва 
да бъдат освободени от кръстосано 
спазване и особено от системата за 
контрол и риска за наказателни мерки 
по кръстосаното спазване.
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Обосновка

Малките стопанства са поради своето естество по-екологосъобразни от по-
големите предприятия.  Публичните органи трябва във всеки един случай да се 
стремят да намаляват административната тежест върху дребните 
селскостопански производители и върху малките семейни стопанства с оглед на 
социалните и културните ползи, които те носят на селските райони.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Ефективното прилагане на 
кръстосаното спазване изисква проверка 
дали задълженията се спазват на ниво 
бенефициери. Ако държава членка реши 
да се възползва от възможността да не 
прилага намаление или изключване за 
суми под 100 EUR, през следващата 
година компетентният контролен орган 
следва да се увери чрез проверка на 
извадка от бенефициерите, че 
констатираното неспазване е 
отстранено.

(60) Ефективното прилагане на 
кръстосаното спазване изисква проверка 
дали задълженията се спазват на ниво 
бенефициери. Ако държава членка реши 
да се възползва от възможността да не 
прилага намаление или изключване за 
суми под 100 EUR, през следващата 
година компетентният контролен орган 
следва да се увери чрез проверка на 
извадка от бенефициерите, че 
констатираното неспазване е 
отстранено. Държавите членки могат 
също да въведат механизъм за ранно 
предупреждение, приложим към 
случаи на неспазване в началните 
етапи, с цел кръстосаното спазване 
да намери по-добър прием сред 
селскостопанската общност и да се 
осигури по-тясното участие на 
селскостопанските производители в 
прилагането на изискванията. Този 
механизъм следва да бъде под 
формата на писмо с отправяне на 
предупреждение, в отговор на което 
съответният бенефициер трябва да 
предприеме коригиращи действия, 
които държавата членка проследява 
през следващата година.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа)налагането на възбрана върху 
стопанството или части от него 
поради неоснователно получено 
финансиране чрез търгове, за които в 
последствие е установено, че не 
съответстват на 
законодателството на ЕС. 

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разплащателните агенции са
обособени отдели или органи на
държавите членки, отговарящи за 
управлението и контрола на разходите, 
посочени в член 4, параграф 1 и член 5.

1. Разплащателните агенции са отдели 
или органи на държавите членки или 
на регионите, отговарящи в рамките 
на самата организация за 
управлението и контрола на разходите, 
посочени в член 4, параграф 1 и член 5.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изграждат 
система за съвети за бенефициерите по 
въпросите на управлението на земята и 
на стопанствата (наричана по-нататък
„система за съвети в селското 
стопанство“), която се управлява от 
един или повече определени органи.
Определените органи могат да бъдат 
публични или частни.

1. Държавите членки или регионите
изграждат система за съвети за 
бенефициерите по въпросите на 
управлението на земята и на 
стопанствата (наричана по-нататък
„система за съвети в селското 
стопанство“), която се управлява от 
един или повече определени органи.
Определените органи могат да бъдат 
публични или частни, като за 
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предпочитане те се определят сред 
академичните институции или 
изследователските центрове.  

Обосновка

В съответствие с регионализирането на ОСП считаме за целесъобразно да се 
възложи на единен орган на национално равнище, най-вече в случаите, при които 
националната територия се характеризира с подчертани поради площта на 
територията специфични геоморфологични, почвено-климатични, сеитбени и 
културни характеристики. Освен това ни се струва за целесъобразно да се опитаме 
да рационализираме дейността, като я поставим в пряка връзка с университетите и 
изследователските институти с цел да приобщим академичните среди (включително, 
в различна степен, и изследователите) към проблемите на предприятията.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) устойчивото развитие на 
икономическите дейности на 
земеделските стопанства в 
съответствие с всички мерки, 
препоръчани в програмите за 
развитие на селските райони, 
модернизация на селските 
стопанства, изграждане на 
конкурентоспособност, секторна 
интеграция, иновации и пазарно 
ориентиране;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният национален орган 
предоставя на бенефициера съответния 
списък с определени органи, според 
случая и по електронен път.

3. Компетентният национален орган 
предоставя на потенциалния 
бенефициер съответния списък с 
определени органи, предимно по 
електронен път.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Активно насърчаване на 
системата за предоставяне на 
консултации в селскостопанската 
област ще допринесе за осведомяване 
на бенефициерите относно всички 
ползи, които ще бъдат достъпни за 
тях при използване на тази система.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 4 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 
представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 7 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 
представлява 3 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това осигурява последователна, 
обективна и пълна информация, както в 
границите на Съюза, така и извън него, 

Това осигурява последователна, 
обективна и пълна информация, както в 
границите на Съюза, така и извън него, 
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за да се даде цялостна представа за тази 
политика.

за да се даде цялостна представа за тази 
политика; информацията може да 
бъде планирана с оглед на специфични 
цели и да е насочена към теми и 
проблеми, които могат включително 
да бъдат ограничени до специфични 
географски територии.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията намалява честотата на 
проверките на място в държавите 
членки, в които становището на 
сертифициращия орган по отношение 
на законосъобразността и 
редовността на съответните 
трансакции сочи, че процентът на 
грешка е на допустимо равнище.

Обосновка

Проверките на място, извършвани от Комисията, следва да бъдат намалени, когато 
проверката за законосъобразност и редовност сочи, че процентът на грешка е на 
допустимо равнище, като по този начин се надяваме да бъдат намалени разходите, 
свързани с посочените проверки.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Въпреки това, ако по причини, 
които не зависят от съответната 
държава членка, подлежащата на 
връщане сума не може да бъде 
върната в определените в първата 
алинея срокове и надхвърля 1 милион 
евро, Комисията може, по искане на 
държавата членка, да удължи 
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сроковете с най-много 50 % от 
продължителността на 
първоначалните срокове.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 56 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки
изискват възстановяване от 
бенефициера в срок от една година от 
първия сигнал за извършено 
неправомерно плащане, и вписват 
съответните суми в регистъра на 
длъжниците на разплащателната 
агенция.

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки
изискват възстановяване от 
бенефициера не по-късно от 24 месеца 
след определянето от компетентния 
национален орган на размера,
подлежащ на възстановяване въз 
основа на окончателен доклад за 
проверка или сходен документ, и 
вписват съответните суми в регистъра 
на длъжниците на разплащателната 
агенция.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 60 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки създават 
ефективни системи за управление и 
контрол, за да гарантират спазването на 
законодателните актове, уреждащи 
схемите за подпомагане на Съюза.

2. Държавите членки създават 
ефективни и пропорционални системи 
за управление и контрол, основани на 
риска и предоставящи отговор на 
специфичните потребности на 
целевите региони, за да гарантират 
спазването на законодателните актове, 
уреждащи схемите за подпомагане на 
Съюза. Всяка държава членка, чрез 
националния си координиращ орган, 
отговаря за адаптирането на 
системата за управление и контрол 
спрямо специфичните 
характеристики на своите региони, 
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въз основа на нотификации, 
осъществени от разплащателните 
агенции в съответствие с член 7, 
параграф 3. 

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 61 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Относно проверките на място, 
отговорният орган прави извадка за 
проверка от цялата група заявители като 
включва, където е уместно, случаен и 
рисков подбор, за да придобие 
представителен процент на грешките, 
като същевременно се насочи към най-
честите грешки.

2. Относно проверките на място, 
отговорният орган прави извадка за 
проверка от цялата група заявители като 
включва, където е уместно, случаен и 
рисков подбор, за да придобие 
представителен процент на грешките, 
като същевременно се насочи към най-
честите грешки. Броят на проверките 
на място се намалява пропорционално 
на риска и с цел да се ограничат 
административните тежести, 
както за публичните органи, така и 
за земеделските стопани.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
установят система за 
предупреждение, за да позволят на 
бенефициерите, които са в 
положение на неспазване, да 
отстранят неспазването, преди да 
им бъде наложена административна 
санкция. Когато държава членка 
реши да използва тази възможност, 
компетентният орган изпраща 
първоначално предупредително писмо 
до бенефициера, като го уведомява 
относно фактите и задължението му 
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да предприеме коригиращи действия. 
През следващата година 
компетентният орган предприема 
също така действията, които са 
необходими, за да се провери, че 
бенефициерът е преодолял 
съответното неспазване.
Посочената система за 
предупреждение се прилага 
единствено в случаи на първоначално 
установяване на неспазване, което не 
е счетено за „сериозно“ и чийто 
обхват е строго ограничен до 
стопанството на бенефициера, 
отговорен за неспазването, в 
съответствие с критериите, 
определени в член 99а.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правилата за кръстосано спазване са 
законоустановени изисквания към 
управлението съгласно 
законодателството на Съюза и 
стандартите за добро селскостопанско и 
екологично състояние на земята, 
установени на национално равнище,
както са посочени в приложение ІІ, 
свързани със следните области:

Правилата за кръстосано спазване са 
законоустановени изисквания към 
управлението съгласно 
законодателството на Съюза и 
стандартите за добро селскостопанско и 
екологично състояние на земята, 
установени на национално равнище, по 
предложение на регионите и 
съответстващи на местната 
териториална специфика; 
последните са посочени в приложение 
ІІ, свързани със следните области:
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 94 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние. Държавите членки
определят на национално или на 
регионално равнище минимални 
стандарти за добро селскостопанско и 
екологично състояние, въз основа на 
рамката, установена в приложение II, 
като вземат предвид специфичните 
характеристики на съответните площи, 
включително почвено-климатичните 
условия, съществуващите системи за 
земеделие, използването на земята, 
сеитбооборота, земеделските практики и 
структурата на стопанствата. Държавите 
членки не определят минимални 
изисквания, които не са установени в 
приложение ІІ.

Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние. Държавите членки
определят на национално, и когато е 
целесъобразно, на регионално равнище, 
въз основа на оценки, подкрепени с 
научни данни, минимални стандарти за 
добро селскостопанско и екологично 
състояние, въз основа на рамката, 
установена в приложение II, като вземат 
предвид специфичните характеристики 
на съответните площи, включително 
почвено-климатичните условия, 
съществуващите системи за земеделие, 
използването на земята и 
определянето, и изменението на 
ландшафта, включително вследствие 
на сериозни природни бедствия като 
наводнения или пожари,
сеитбооборота, земеделските практики и 
структурата на стопанствата.
Държавите членки не определят 
минимални изисквания, които не са 
установени в приложение ІІ.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държава членка реши да 
използва възможността, предвидена в 
първата алинея, през следващата 
година компетентният орган 
предприема необходимите действия 

заличава се
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спрямо извадка от бенефициерите с 
цел да гарантира, че бенефициерът е 
отстранил съответното 
констатирано неспазване. 
Бенефициерът се уведомява за 
констатацията и за задължението 
да предприеме мерки за 
отстраняването на неспазването.

Обосновка

По мое мнение, добро решение, предложено от Европейската комисия представлява 
премахването на последващите проверки в случай на леки нарушения. Все пак по 
отношение на решението за ограничаване на проверките, обхванати от правилото de 
minimis, приложимо спрямо определена група бенефициери (извадка), считаме, че 
опростяването следва да включва цялостно премахване на повтарящите се проверки 
на нарушенията, уредени чрез правилото de minimis.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 100 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да задържат 
10 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Държавите членки могат да задържат 
10 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.
Ресурсите, посочени в настоящия 
параграф, остават при необходимост 
на разположение на компетентните 
региони и могат да бъдат 
предоставени за действия, свързани 
със селската инфраструктура. 

Обосновка

Средствата, придобити като последица от противоправното поведение на 
бенефициерите, които могат да провалят успеха на действията, предприети от 
регионалните общности на различни равнища, трябва да бъдат повторно 
инвестирани в съответствие с изискванията на специфичния адресат на плащанията, 
в полза на съответната общност. 

Изменение 31
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Предложение за регламент
Член 100 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да задържат
10 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Държавите членки могат да задържат
25 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Обосновка

Не виждам защо Комисията въвежда настоящето изменение (те спаднаха от 10 до 
25 %). В действащия регламент (член 25 от Регламент (ЕС) № 73/2009) се допуска 
държавите членки да задържат 25 % от сумите, получени от прилагането на 
намаленията.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) балансирано териториално развитие, 
с акцент върху заетостта в селските 
райони, растежа и бедността в 
селските райони.

в) балансирано териториално развитие
най-малкото на регионална основа, с 
акцент върху трудовата заетост 
растежа, социалната мобилност, 
демографската динамика, 
обезлюдяването, доходите и
преодоляването на бедността в 
селските райони.
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