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(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за 
подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика
(COM(2011)0625 – C7 0336/2011 – COM(2012)0552 – C7 0311/2012 – 2011/0280(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2011)0625) 
и измененията към предложението (COM(2012)0552),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 42 и 43, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0336/2011),

– като взе предвид Акта за присъединяване от 1979 г., и по-специално параграф 6 от 
Протокол № 4 относно памука, приложен към него,

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становище 1/2012 на Европейската сметна палата от 8 март 2012 г. 1,

– като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет от 25 
април 2012 г. и 12 декември 2012 г.2,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 4 май 2012 г.3,

– като взе предвид своето решение от 13 март 2013 г. относно започването на 
междуинституционални преговори и свързания с тях мандат относно предложението4,

– като взе предвид поетия с писмо от 7 октомври 2013 г. ангажимент на представителя на 
Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, 
параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и 
становищата на комисията по развитие, комисията по бюджети, комисията по бюджетен 
контрол, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на 
комисията по регионално развитие (A7-0362/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

1 Все още не е публикувано в Официален вестник.
2 ОВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 116, и ОВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 159.
3 OВ C 225, 27.7.2012 г., стр. 174.
4 Приети текстове, P7_TA(2013)0084.



2. приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и 
на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от

за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за 
подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на 

регламенти (ЕО) № 637/2008 и (ЕО) № 73/2009 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 42 и член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид Акта за присъединяване от 1979 г., и по-специално параграф 6 от 
Протокол № 4 относно памука, приложен към него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия▌,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата1,

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със 
символа ▌.
1 ОВ С…
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като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите2,

▌

в съответствие с обикновената законодателна процедура3,

като имат предвид, че:

(1) В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Общата 
селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в 
областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“, 
▌са очертани потенциални предизвикателства, цели и насоки за общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. С оглед на дебата по това съобщение 
ОСП следва да бъде реформирана, считано от 1 януари 2014 г. Реформата следва да 
обхваща всички основни инструменти на ОСП, включително Регламент (ЕО) 
№ 73/2009. ▌4 С оглед на обхвата на реформата е целесъобразно да бъде отменен 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и да бъде заменен с нов текст. Реформата следва също ▌да 
рационализира и да опрости разпоредбите.

▌
(1а) Една от основните цели и ключови изисквания на реформата на ОСП е 

намаляването на административната тежест. Тази цел следва да бъде взета 
категорично предвид при изготвянето на съответните разпоредби относно 
схемата за директно подпомагане.

(2) Всички основни елементи, свързани с плащането на подпомагане от Съюза за 
земеделски стопани, следва да се съдържат в настоящия регламент, като той 
следва да определя и условията за достъп до ▌плащанията, които са неразривно 
свързани с тези основни елементи.

(3) Следва да се изясни, че Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета 
▌5и приетите съгласно него разпоредби следва да се прилагат по отношение на 
мерките, посочени в настоящия регламент. С оглед на съответствието с други 
нормативни актове, свързани с ОСП, определени правила, които понастоящем са 
предвидени в Регламент (ЕО) № 73/2009, сега са определени в 
Регламент (ЕС) № […][HZR], по-специално правилата, установени с цел гарантиране 

1 ОВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 116 и ОВ С 44, 15.2.2013 г., стр.159.
2 ОВ C 225, 27.7.2012 г., стр. 174.
3 Позиция на Европейския парламент от … (все още непубликувана в Официален вестник) 
и решение на Съвета от …
4 Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи 
правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и 
за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на 
регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на 
Регламент (EО)№ 1782/2003 (OВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16).
5 Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета от…относно 
финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика (OВ L ….)



на съответствието със задълженията, определени с разпоредбите за директно плащане, 
включително проверките и прилагането на административни мерки и 
административни санкции в случай на неспазване, правилата, свързани с кръстосаното 
спазване, като задължителните изисквания за управление, доброто селскостопанско и 
екологично състояние, наблюдението и оценката на съответните мерки, както и 
правилата, свързани с авансовите плащания и с възстановяването на 
неправомерните плащания.

(4) С цел допълване или изменяне на определени несъществени елементи от настоящия 
регламент на Комисията следва да се делегира правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). От особено значение е в хода на подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на Съвета.

▌

(8) Настоящият регламент следва да съдържа списък със схеми за подпомагане с 
директни плащания, които са обхванати от него. С цел да се вземе предвид 
новото законодателство относно схемите за подпомагане, което може да бъде 
прието след влизането в сила на настоящия регламент, на Комисията следва да 
се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на 
изменението на посочения списък.

(9) С цел да се гарантира правната сигурност на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема определени актове ▌по отношение на установяването на 
рамка, в която държавите членки трябва да определят критериите, които трябва 
да изпълнят земеделските стопани, за да спазят задължението да поддържат 
земеделската площ в състояние, подходящо за паша или обработване, и 
минималните дейности, които следва да се осъществяват на площи, естествено 
поддържани в състояние, подходящо за паша или обработване, както и критериите 
▌за определяне на превеса на тревите и другите тревни фуражи, както и критериите 
за определяне на установените местни практики по отношение на постоянните 
пасища и постоянните места за паша („постоянни пасища“).

▌
(11) С цел да се осигури съответствие на средствата за финансиране на ОСП с годишните 

тавани, посочени в член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […][HZR], следва да се 
запази коригирането на нивото на директното подпомагане за всяка календарна 
година, както е предвидено в член 25 от посочения регламент. За да се осигури, че 
коригирането ще допринесе за постигането на по-балансирано разпределение на 
плащанията между малки и големи бенефициери, коригирането на директните 
плащания следва да се прилага само за плащания над 2 000 EUR, които ще се отпускат 
на земеделски стопани през съответната календарна година. Като се вземат предвид 
равнищата на директните плащания за земеделски стопани в България, Хърватия и 
Румъния, получени в резултат на прилагането на механизма за постепенно въвеждане 
на директните плащания към всички директни плащания, които се отпускат в тези 
държави членки, този инструмент на финансова дисциплина следва да се прилага в 
България и Румъния, считано от 1 януари 2016 г., и в Хърватия, считано от 
1 януари 2022 г. Следва да се предвидят конкретни правила за целите на тази 
разпоредба и някои други разпоредби за юридически лица или групи физически или 
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юридически лица, когато в националното законодателство са предвидени права и 
задължения на индивидуални членове, сравними с тези на индивидуалните 
земеделски стопани със статут на ръководител на стопанство, за да се укрепят 
селскостопанските структури и насърчи учредяването на съответните 
юридически лица или групи.

▌

(11а) С цел да се осигури правилното прилагане на корекциите на директните 
плащания във връзка с финансовата дисциплина, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема определени актове по отношение на 
правилата за изчисляване на намаленията, които да се прилагат от държавите 
членки към земеделските стопани съгласно прилагането на финансовата 
дисциплина.

(13) Опитът от прилагането на различните схеми за подпомагане за земеделски стопани 
показва, че подпомагането в редица случаи е било извършвано в полза на физически 
и юридически лица, чиято основна дейност не включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена към такава дейност само в незначителна 
степен ▌. С цел да се гарантира, че подпомагането е по-целенасочено, държавите 
членки следва да се въздържат от отпускане на директни плащания на някои 
физически и юридически лица освен в случаите, когато те могат да докажат, че 
не упражняват селскостопанска дейност в незначителна степен. Освен това 
държавите членки следва да имат възможността да не отпускат директни 
плащания на други физически и юридически лица, които упражняват 
селскостопанска дейност в незначителна степен. Държавите членки обаче 
следва да имат право да отпускат директни плащания на по-дребни земеделски 
стопани на непълно работно време, тъй като тези земеделски стопани 
допринасят пряко за жизнеспособността на селските райони. Държавите 
членки следва също да се въздържат от отпускане на директни плащания на 
физически и юридически лица, чиито земеделски площи предимно естествено се 
поддържат в състояние, подходящо за паша или обработване, и които не 
осъществяват определена минимална дейност.

(13а) С цел да се гарантира защитата на правата на земеделските стопани, на 
Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по 
отношение на критериите за установяване на случаите, когато земеделската 
площ на даден земеделски стопанин следва да се счита за площ, която предимно 
естествено се поддържа  в състояние, подходящо за паша или обработване, на 
критериите за разграничаване между плащания, получени в резултат от 
селскостопанска или неселскостопанска дейност, и размера на директните 
плащания, отнасящи се до прилагането на теста за степента на упражняване 
на селскостопанска дейност, и на критериите, които трябва да изпълнят 
земеделските стопани, за да докажат, че не упражняват селскостопанска 
дейност в незначителна степен.

(14) С цел избягване на прекомерната административна тежест, дължаща се на 
управлението на плащания с малки размери, държавите членки следва като цяло да се 
въздържат от отпускането на директни плащания в случаите, когато размерът на 
плащането би бил по-малък от 100 EUR, или когато отговарящата на условията за 



подпомагане площ на стопанството, за която е заявена помощ, е по-малка от един 
хектар. Въпреки това, тъй като ▌структурата на стопанствата на държавите 
членки е изключително разнообразна и може да се различава значително от средната 
структура на стопанствата в Съюза, държавите членки следва да имат право да 
прилагат минимални прагове, които отразяват характерните особености на всяка една 
от тях. Поради изключително специфичната структура на стопанствата в най-
отдалечените региони и малките острови в Егейско море, държавите членки следва да 
могат да решават дали в тези региони следва да се прилага някакъв минимален праг. 
Освен това държавите членки следва да имат свобода на избор относно прилагането 
на един от двата вида минимален праг, като отчитат особеностите на структурите на 
своите селскостопански сектори. Поради това че на земеделски стопани с тъй 
наречените стопанства „без земя“ може да бъдат отпускани плащания, прилагането на 
прага, изчисляван на база хектар, би било неефективно. Следователно за такива 
земеделски стопани следва да се прилага минималната сума, съобразена с 
подпомагането. С цел да се гарантира еднакво третиране на земеделските стопани, 
чиито директни плащания подлежат на постепенно въвеждане в България, Хърватия и 
Румъния, минималният праг следва да се основава на окончателния размер, който се 
отпуска в края на процеса на постепенно въвеждане.

(15) Разпределянето на директното подпомагане на доходите сред земеделските стопани се 
характеризира с отпускане на непропорционални количества плащания на твърде 
малко на брой големи бенефициери. Поради икономии от мащаба големите 
бенефициери не се нуждаят от същото ниво на подпомагане на единица, за да се 
постигне ефективно целта за подпомагане на доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги улеснява в работата им при по-ниски 
равнища на подпомагане на единица. Ето защо държавите членки следва да 
намалят дела на основното плащане/единното плащане на площ, отпускано на 
земеделски стопани, което надхвърля 150 000  EUR, най-малко с 5 %. За да се 
избегне несъразмерното въздействие върху големи стопанства с голям брой заети 
лица, при прилагане на механизма държавите членки могат да решат да вземат 
предвид броя на трудещите се на работна заплата. За да бъде това намаляване 
на равнището на подпомагането ефективно, не следва да се облагодетелстват 
земеделски стопани, които изкуствено създават условия да избегнат 
последствията от него. Постъпленията от намаляването ▌на плащанията за големите 
бенефициери следва да остават за държавите членки, в които са генерирани ▌.

(16) Следва да се определят нетни тавани за всяка държава членка, за да се ограничат 
плащанията за земеделските стопани след намаляването на равнището на 
подпомагането. За да се вземат предвид особеностите на подпомагането по ОСП, 
отпускано в съответствие с ▌Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 247/2006 на Съвета1 и с ▌Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки в областта на 
селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета2, както и фактът, че тези директни 
плащания не подлежат на намаляване на равнището на подпомагането, нетният 
таван за въпросните държави членки не следва да включва тези директни плащания.

(16а) С цел да се вземат предвид промените, свързани с общите максимални суми на 

1 OВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23.
2 OВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41.
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директните плащания, които могат да бъдат отпуснати, включително тези, 
произтичащи от решенията, които трябва да бъдат взети от държавите 
членки във връзка с прехвърляния между първия и втория стълб, [и прилагането 
на постепенното намаляване и където е приложимо — определянето на горна 
граница], както и тези, произтичащи от уведомленията, които трябва да 
направи Хърватия по отношение на разминираната земя, която е възстановена 
за ползване за селскостопански дейности, на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема определени актове по отношение на преразглеждането 
на националните и нетните тавани, определени в настоящия регламент.

(17) Следва да се уточни, че разпоредбите на настоящия регламент, които биха могли да 
породят поведение от страна на дадена държава членка, което евентуално 
представлява отпускане на държавна помощ, са освободени от прилагането на 
правилата за държавни помощи, ако въпросните разпоредби включват подходящи 
условия за отпускане на подпомагането или предвиждат приемането на такива 
условия от Комисията, за да се избегне ненужно нарушаване на конкуренцията.

(17а) С оглед на утвърждаването на тяхната политика в областта на развитието на 
селските райони на държавите членки следва да бъде дадена възможност да 
прехвърлят средства от своя таван за директни плащания към подпомагането, 
определено за развитие на селските райони. В същото време на държавите 
членки следва да се даде възможност да прехвърлят средства от своето 
подпомагане, предназначено за развитие на селските райони, към тавана си за 
директни плащания. За да се осигури ефективността на инструмента, на 
държавите членки следва да бъде дадена възможност да преразгледат 
първоначалното си решение веднъж, което да влезе в сила от референтната 
2018 г., при условие че такъв преглед не доведе до намаляване на сумите, 
предназначени за развитие на селските райони.

(18) С цел да се постигнат целите на ОСП може да се наложи схемите за подпомагане да 
бъдат адаптирани към променящите се тенденции в кратки срокове, ако е необходимо. 
Следователно е необходимо да се предвиди евентуално преразглеждане на схемите, 
по-специално с оглед на икономическите промени или състоянието на бюджета, което 
предполага, че бенефициерите не могат да разчитат, че условията за подпомагане ще 
останат същите.



(19) Земеделските стопани от държавите членки, които са се присъединили към ▌Съюза на 
1 май 2004 г. или след това, получават директни плащания съгласно механизъм за 
постепенното им въвеждане, предвиден в съответния акт за присъединяване. За 
България и Румъния този механизъм все още ще бъде в сила през 2015 г., а за 
Хърватия — до 2021 г. Освен това на тези държави членки беше позволено да 
отпускат допълнителни национални директни плащания. Следва да бъде запазена 
възможността за отпускане на такива плащания за Хърватия и като допълнение към 
схемата за основно плащане за България и Румъния, докато приключи постепенното 
въвеждане.▌

(19а) В Регламент (ЕО) № 73/2009, изменен с Акта за присъединяване от 2011 г., се 
предвижда специален национален резерв за разминирана земя за Хърватия, с цел 
финансиране за десетгодишен период след присъединяването към Съюза на 
разпределянето на правата на плащане за земята, която ще бъде разминирана и 
възстановена за ползване за селскостопански дейности всяка година. Уместно е да се 
определят правилата за определяне на сумите, предназначени за финансиране на 
подкрепа за посочената земя по схемите за подпомагане, предвидени в настоящия 
регламент, както и за управлението на този резерв. С цел да се вземат предвид сумите, 
получени в резултат на уведомленията, които трябва да бъдат направени от Хърватия 
по отношение на разминираната земя, която е възстановена за ползване за 
селскостопански дейности, на Комисията ▌следва да се делегира правомощието да 
приема определени актове по отношение на преразглеждането на някои финансови 
разпоредби, приложими за Хърватия.

(20) С цел да се осигури по-добро разпределение на подпомагането по отношение на 
земеделската земя в Съюза, включително в онези държави членки, които са 
приложили схемата за единно плащане на площ, установена съгласно 
Регламент (ЕО) № 73/2009, нова схема за основно плащане следва да замени схемата 
за единно плащане, установена съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета ▌1 и 
продължена съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009, която комбинира съществуващите 
преди това механизми за подпомагане в единна схема на отделени от производството 
директни плащания. Горната промяна следва по принцип да доведе до изтичане на 
правата на плащане, които са получени по споменатите регламенти, и до 
разпределянето на нови такива, които отново ще се основават по правило на броя 
отговарящи на условията хектари, които са на разположение на земеделските стопани 
през първата година на прилагане на схемата. Въпреки това държавите членки, 
които понастоящем прилагат схемата за единно плащане на регионална или на 
смесена основа, следва да имат възможност да запазят съществуващите в тях 
права на плащане. С цел да се избегне положение, при което в дадена държава 
членка увеличаването на отговарящата на условията площ да разреди 
непропорционално сумата на директните плащания на хектар и по този начин 
да се засегне вътрешният процес на сближаване, държавите членки следва да 
имат право, когато първоначално разпределят правата на плащане, да 
приложат коефициент за намаление с цел установяване на броя на правата за 

1 Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване 
на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска 
политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за 
изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, 
(EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, 
(EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001. (OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1). Регламент, отменен и заменен 
с Регламент (ЕО) № 73/2009.
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плащане.
(21) Поради последователното интегриране на различни сектори в схемата за единно 

плащане и последващия период за коригиране, оставен на земеделските стопани, става 
все по-трудно да се обоснове наличието на значителни индивидуални разлики в 
равнището на подпомагане на хектар в резултат на използването на исторически 
референтни данни. Поради това директното подпомагане на доходите следва да бъде 
разпределено между държавите членки по един по-справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни данни и се има предвид общият контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се осигури по-справедливо разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се вземат предвид разликите, които все още 
съществуват в равнищата на работните заплати и разходите за влаганите ресурси, 
равнищата на директното подпомагане на хектар следва да бъдат коригирани 
постепенно. Държавите членки, чиито директни плащания са под 90 % от средната 
стойност, следва да намалят с една трета разликата между сега даваните в тях 
директни плащания и средната стойност, като всички държави членки достигнат 
минимално равнище до финансовата 2020 г. Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички държави членки, чиито директни плащания са 
над средната стойност за Съюза.

(21a) В допълнение, по правило всички права на плащане, активирани през 2019 г. в дадена 
държава членка или регион, следва да имат еднаква единична стойност ▌. С цел да 
бъдат избегнати обаче неблагоприятни финансови последици за земеделските 
стопани, държавите членки ▌следва да имат право да ▌вземат предвид историческите 
фактори, когато изчисляват стойността на правата за плащане, които трябват да 
имат земеделските стопани през 2019 г., при условие че никое право на плащане 
през 2019 г. няма да има стойност, която да е по-ниска с 60 % от средната. Това 
сближаване следва да се финансира, като се намали стойността на онези права 
за плащане, които имат стойност над средната за 2019 г., въз основа на 
обективни и недискриминационни критерии, които следва да се определят от 
държавите членки. В този контекст и за да се избегнат неприемливо тежки 
загуби за определени земеделски стопани, държавите членки могат да ограничат 
това намаляване до 30 % от първоначалната стойност на въпросните права 
дори ако това решение не дава възможност всички права да достигнат 60 % от 
средната стойност за 2019 г. Това сближаване следва да се осъществява на 
равномерни стъпки с изключение за онези държави членки, които изберат 
еднаква единична стойност от първата година на прилагане на схемата, и на 
онези, които вече са определили стъпки на сближаване в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003. При сближаването на правата на плащане със 
стойност над средната следва да се отчитат и наличните за правата прогнозни 
средства.



(22) Опитът, натрупан при прилагането на схемата за единно плащане, показва, че следва 
да бъдат запазени някои от основните ѝ елементи, включително определянето на 
национални тавани, за да се направи необходимото общото равнище на 
подпомагането да не превишава настоящите бюджетни ограничения. Освен това 
държавите членки следва да продължат да поддържат национален резерв и следва да 
имат право да създават регионални резерви, които следва да бъдат използвани 
приоритетно за улесняване на участието на млади земеделски стопани и на 
земеделски стопани, които току-що започват селскостопанска дейност по 
схемата, и следва да могат да се използват за отчитане на някои други 
конкретни ситуации. Правилата относно прехвърлянето и използването на правата 
на плащане следва да бъдат запазени ▌.

(22а) Опитът при прилагането на Регламент (ЕО) № 73/2009 показа, че държавите 
членки не използваха цялата налична сума, отпусната в рамките на 
националните тавани, установени с този регламент. С настоящия регламент се 
намалява рискът от неизползвани средства в сравнение със системата съгласно 
Регламент (ЕО) № 73/2009, но независимо от това държавите членки следва да 
имат възможност да разпределят права на плащане на по-висока стойност от 
наличната сума по тяхната схема за основно плащане, за да се улесни по-
ефикасното използване на средствата. Ето защо държавите членки следва да 
имат право, в определени общи граници и при спазване на нетните тавани за 
директните плащания, да изчислят необходимата сума, с която може да бъде 
увеличен таванът за тяхното основно плащане.

(22б) С цел да се избегне положение, при което в дадена държава членка увеличаването 
на отговарящата на условията площ да разреди непропорционално сумата на 
директните плащания на хектар и по този начин да се засегне вътрешният 
процес на сближаване, държавите членки имат право да използват коефициент 
за намаление с цел определяне на отговарящата на условията площ на 
постоянните пасища, където тревите и другите тревни фуражи традиционно 
не са преобладаващи в зоните на паша, но като такива са част от установените 
местни практики.

(23) С цел да се гарантира защитата на правата на бенефициерите и с цел да се изяснят 
конкретните положения, които могат да възникнат в хода на прилагането на схемата 
за основно плащане, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема 
определени актове ▌по отношение на правилата за допустимост и достъп по 
отношение на схемата за основно плащане на земеделските стопани, в случай на 
действително или бъдещо наследяване, наследяване под аренда, промяна на правния 
статут или на наименованието, прехвърляне на права на плащане, както и в случай 
на сливане или разделяне на стопанството и в случай на клауза от договор, засягаща 
правото да се получат права на плащане през първата година на разпределяне на 
права за плащане; ▌правилата за изчисляване на стойността и броя или за 
промяната на стойността на правата на плащане във връзка с разпределението на 
права на плащане, в това число правила относно възможността за временна стойност и 
брой или за временно увеличаване на правата на плащане, разпределени въз основа на 
заявление от страна на земеделския стопанин, относно условията за установяване на 
временна и окончателна стойност и брой на правата на плащане и относно случаите, в 
които договор за продажба или отдаване под аренда би могъл да засегне 
разпределението на права на плащане; ▌правилата за установяване и изчисляване на 
стойността и броя на правата на плащане, получени от националния резерв; 
▌правилата за изменението на единичната стойност на правата на плащане в случай 
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на права на плащане, разделени на части, и прехвърлянето на права за плащане без 
земя; критериите за разпределянето на правата на плащане на земеделски стопани, 
които не са получили директни плащания през 2013 г., или съгласно използването 
на националния или регионалния резерв; критериите за налагане на ограничения 
върху броя на правата на плащане, които ще се разпределят; както и 
критериите за определяне на коефициента за намаление за преобразуването на 
определени постоянни пасища в хектари, отговарящи на условията.

(24) С цел да се осигури правилното управление на правата на плащане, на Комисията 
следва да се делегира правомощието да приема определени актове ▌по отношение на 
правилата за съдържанието на декларацията и изискванията за активиране на 
права на плащане.

(24а) По правило, на условията за подпомагане по схемата за основно плащане 
отговаря всяка земеделска площ от стопанството, която се използва за 
селскостопанска дейност, включително площи, които не са били в добро 
селскостопанско състояние на 30 юни 2003 г. в държавите членки, 
присъединяващи се към Съюза на 1 май 2004 г., които са избрали да прилагат 
схемата за единно плащане на площ. Предвид факта, че неселскостопанските 
дейности могат да допринесат за разнообразяването на приходите на 
земеделските стопанства и за жизнеспособността на селските райони, 
земеделска площ от стопанство, която се използва и за неселскостопански 
дейности, се счита, че отговаря на условията, ако се използва предимно за 
селскостопански дейности. За всички държави членки следва да се определят 
общи критерии за оценяване на естеството на преобладаващата дейност. В 
този контекст (и с цел да се осигури по-добро насочване на подпомагането), 
държавите членки мога да изготвят, с оглед на по-голямата правна сигурност и 
яснота, списък на площите, които се използват предимно за неселскостопански 
дейности и по тази причина не отговарят на условията. Освен това, за да се 
запази допустимостта на подпомагането на площите, които са отговаряли на 
условията за активиране на права за земи под угар преди премахването на 
задължителното оставяне на земя под угар, следва да се предвиди, че определени 
залесени площи, включително залесените съгласно национални схеми, 
отговарящи на съответните правила от Регламент (ЕО) № 1698/2005 или 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], или площи, подлежащи на определени екологични 
задължения, отговарят на условията за подпомагане по схемата за единно 
плащане.

(25) Следва да се запазят специалните мерки за конопа, за да се избегне възможността 
нелегални култури да бъдат скрити сред тези, които отговарят на условията за 
основно плащане, като по този начин се отразяват неблагоприятно върху общата 
организация на пазара на коноп. Следователно трябва да продължи отпускането на 
плащания само за площи, засети с видовете коноп, които дават известна гаранция по 
отношение на съдържанието на психотропни вещества.

(25а) С цел опазване на общественото здраве на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема определени актове ▌по отношение на правилата, 
обвързващи отпускането на плащания с използването на сертифицирани семена от 
някои сортове коноп и формулирането на процедура за определяне на сортовете коноп 
и проверката на тяхното съдържание на тетрахидроканабинол



(25б) С оглед на значителните административни, технически и логистични 
трудности, с които е свързано преминаването към схемата за основно плащане 
за държавите членки, прилагащи схемата за единно плащане на площ съгласно 
Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите членки следва да имат право да прилагат 
тази схема с цел предоставяне на основно плащане за допълнителен преходен 
период най-късно до края на 2020 г. Ако дадена държава членка реши да въведе 
схемата за основно плащане най-късно до 2018 г., тя може да избере да 
разграничи плащанията по схемата за единно плащане на площ според 
равнището на определени плащания, отпуснати през 2014 г. като специално 
подпомагане, и да раздели плащанията по Регламент (ЕО) № 73/2009, а в случая с 
Кипър — по пакетите по сектори за преходно национално подпомагане. 

(25в) С цел да се гарантира защитата на правата на бенефициерите и да се изяснят 
конкретните положения, които могат да възникнат в хода на прилагането на 
схемата за единно плащане на площ, на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема определени актове по отношение на правилата за 
допустимост и достъп на земеделските стопани до схемата за единно плащане 
на площ.

(25г) В държавите членки, прилагащи схемата за единно плащане на площ, които са 
имали правото да отпускат преходно национално подпомагане, тази помощ е 
била важно средство за подпомагане на доходите на земеделските стопани в 
определени сектори. По тази причина и с цел да се избегне внезапно и значително 
намаляване от 2015 г. на подпомагането в тези сектори, които до 2014 г. са се 
възползвали от преходно национално подпомагане, уместно е в тези държави 
членки да се предвиди възможността тази помощ да се отпуска в допълнение 
към схемата за единно плащане на площ. С цел да се осигури непрекъснатостта 
на подпомагането предвид отпусканото до момента национално подпомагане, 
уместно е да се ограничат условията до приложимите през 2013 г. за тези видове 
подпомагане, или в случая с България и Румъния — допълнителни национални 
директни плащания, разрешени от Комисията след искане от държавите 
членки. Освен това е уместно да се ограничат максималните суми на 
плащанията по сектори в сравнение с равнището от 2013 г., за да се осигури 
плавно намаляване на равнището на помощта и съвместимостта му с 
механизма за сближаване.

(25д) Следва да се предвидят конкретни правила за първоначалното разпределение и 
изчисление на стойността на правата на плащане, когато държавите членки, 
които са приложили схемата за единно плащане на площ съгласно настоящия 
регламент, въведат схемата за основно плащане. С цел да се осигури плавен 
преход между тези две схеми, на Комисията следва да се делегира правомощието 
да приема определени актове по отношение на по-нататъшните правила за 
въвеждане на схемата за основно плащане в държави членки, които са прилагали 
схемата за единно плащане на площ.

(25е) Като се има предвид, че подпомагането на единица за земеделски стопани с по-
малки стопанства трябва да е достатъчно, за да се постигне ефективно целта 
за подпомагане на доходите, държавите членки следва да могат да 
преразпределят директното подпомагане между земеделските стопани, като им 
предоставят допълнително плащане за първите хектари, за които те 
активират правата на плащане.
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(26) Една от целите на новата ОСП е подобряването на екологичните параметри чрез 
задължителен компонент за „екологизиране“ на директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел държавите членки следва да използват част от 
своите национални тавани за директни плащания, за да отпускат годишно плащане в 
допълнение към основното плащане, в което може да бъде взето предвид 
вътрешното сближаване в държавата членка или в региона, за задължителни 
практики, които следва да се прилагат от земеделските стопани с приоритетна 
насоченост и към двете цели на политиката — климат и околна среда. Тези практики 
следва да бъдат под формата на обикновени, обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят изискванията за кръстосано спазване и са свързани със 
земеделието, като разнообразяване на културите, поддържане на постоянни пасища — 
включващи традиционни овощни градини, където овошките се отглеждат с 
малка гъстота върху пасища — както и приоритетни екологични площи, и да се 
прилагат върху цялата площ на стопанството, която отговаря на условията, с 
цел да се постигнат в по-голяма степен целите на мярката и да се осигури 
ефективно администриране и контрол на екологизирането. Задължителният 
характер на тези практики следва да се отнася също за земеделските стопани, чиито 
стопанства са изцяло или частично разположени в зони по „Натура 2000“, включени в 
обхвата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета ▌1 и на Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета ▌2, или в зони, обхванати от 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета3, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на споменатите директиви.

(26а) Земеделските стопани, които изпълнят условията, определени в Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 на Съвета ▌4, следва да имат право на компонента за „екологизиране“, без 
да изпълняват никакви други задължения, предвид признатите ползи за околната 
среда от системите за биологично земеделие. 

(26б) Несъобразяването с компонента за „екологизиране“ следва да води до наказателни 
мерки съгласно ▌Регламент (ЕС) № […] [HZR].

1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна (OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
2 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. 
относно опазването на дивите птици (OВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
3 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за 
установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (OВ 
L 327, 22.12.2000 г.,стр. 1).
4 Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 
№ 2092/91 (OВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).



(26в) С цел да се отчете разнообразието на селскостопанските системи и различното 
състояние на околната среда в Съюза, оправдано е, освен трите мерки по 
отношение на екологизирането, установени в настоящия регламент, да се 
признават практики, обхванати от мерки за агроекология и климат, или схеми за 
удостоверяване, които са сходни с екологизирането и които осигуряват 
равностойни или по-големи ползи за климата и околната среда. С оглед на 
правната яснота тези практики следва да бъдат установени в приложение към 
настоящия регламент. Държавите членки следва да решат дали да предложат 
на земеделските стопани възможността да използват равностойни практики и 
практиките по отношение на екологизирането, установени в настоящия 
регламент, за да наложат на земеделските стопани да следват практиките, 
които са пригодени в най-голяма степен за постигането на целите на мярката, и 
следва да уведомят Комисията за решенията си. С оглед на правната сигурност 
Комисията следва да оцени дали практиките, обхванати от равностойните 
мерки, за които е била уведомена, са обхванати в приложението. За да се осигури 
по-просто въвеждане на принципите на равностойност и за целите на 
осъществяването на контрол, следва да бъдат установени правила по 
отношение на териториалния обхват на равностойните мерки, като се 
отчетат особеностите на мерките за агроекология и климат и схемите за 
удостоверяване. За да се осигури правилното прилагане на равностойните мерки  
и да се избегне двойното финансиране, на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема определени актове с цел добавяне на практики към 
списъка на равностойни практики, установяване на изисквания за национални и 
регионални схеми за удостоверяване и където е необходимо — установяване на 
подробни правила за изчисляване на свързани суми.

(27) Задълженията по мярката за разнообразяване на културите следва да се 
прилагат по такъв начин, че да отчитат трудностите за по-малките 
стопанства да постигнат такова разнообразяване, като същевременно 
продължават да водят до подобрено опазване на околната среда, и по-специално 
повишено качество на почвата. Следва да се предвидят изключения за 
стопанства, които вече изпълняват целите за разнообразяване на културите, 
тъй като в значителна степен са покрити с пасища или са под угар, за 
специализирани стопанства, които всяка година редуват културите на 
парцелите си, или за стопанства, които поради географското си разположение 
биха изпитали изключителни трудности да въведат трета култура. С цел да се 
гарантира пропорционалното и недискриминационно прилагане на задълженията, 
посочени в мярката за разнообразяване на културите, както и че те водят до 
подобрено опазване на околната среда, на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема определени актове по отношение на признаването на 
други родове и видове и с определянето на правила за прилагане на точното 
изчисляване на дяловете на различните култури.

(27а) За целите на защитата на околната среда по отношение на постоянните 
пасища, и по-специално задържането на въглерод, следва да се предвидят 
разпоредби за поддържането на постоянни пасища. Тази защита следва да 
обхваща забрана за оран и преобразуване на екологично най-чувствителните зони 
по „Натура 2000“, включени в обхвата на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, 
както и по-обща предпазна мярка, основана на съотношение на постоянните 
пасища, срещу пренасочването за друго ползване. Държавите членки следва да 
разполагат с компетентността да определят екологично чувствителните зони, 
които не са обхванати от директивите. Освен това, те следва да изберат на 
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какво териториално равнище да се прилага съотношението. С цел да се осигури 
ефикасна защита на постоянните пасища, на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема определени актове с цел задаване на рамка за 
определяне от държавите членки на постоянни пасища, които не са обхванати 
от Директива 92/43/ЕИО или от Директива 2009/147/ЕО.

▌
(28) С цел да се осигури, че съотношението на постоянните пасища спрямо общата 

земеделска площ е определено правилно и че се поддържа, на Комисията следва да 
се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на 
установяването на подробни методи за определяне на съотношението, подробни 
правила относно поддържането на постоянни пасища и сроковете, засягащи 
задължението на отделните земеделски стопани да преобразуват земята.

(29) Следва да се установят приоритетни екологични площи, по-специално за да се 
опазва и подобрява биологичното разнообразие в стопанствата. Ето защо 
приоритетните екологични площи следва да включват площи, които пряко 
засягат биологичното разнообразие, като земя, оставена под угар, особености на 
ландшафта, тераси, буферни ивици, залесени площи и агролесовъдни площи, или 
площи, които непряко засягат биологичното разнообразие чрез намалено 
използване на ресурсите на стопанството, като междинни култури или зимна 
зелена покривка. Задълженията, установени по отношение на мярката, свързана 
с приоритетните екологични площи, следва да се прилагат по такъв начин, че да 
се избегне налагането на несъразмерна тежест на по-малките стопанства при 
установяването на такива площи, в сравнение с по-високата степен на опазване 
на околната среда. Следва да се предвидят изключения за стопанства, които вече 
изпълняват целите за приоритетни екологични площи, тъй като в значителна 
степен са покрити с пасища или са под угар, както и за земеделски стопани, 
които извършват селскостопанска дейност в райони с природни ограничения в 
определени преобладаващо гористи местности, в предимно гористи държави 
членки, където съществува значителен риск от запустяване на земи. Следва да се 
предвиди разпоредба за възможността държавите членки и земеделските 
стопанства да изпълняват на регионално или колективно равнище 
задължението, с цел да се получат съседни приоритетни екологични площи, 
които са по-благоприятни за околната среда. С цел опростяване държавите 
членки следва да имат възможността да стандартизират измерването на 
приоритетните екологични площи. 

(29a) С цел да се осигури ефективното и последователно прилагане на мярката за 
приоритетни екологични площи, като същевременно се вземат предвид особеностите 
на държавите членки, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема 
определени актове ▌по отношение на установяването на допълнителни критерии 
за определянето на площи като приоритетни екологични площи; признаването 
на други видове приоритетни екологични площи; определянето на коефициенти 
за преобразуване и тегловни коефициенти за някои приоритетни екологични 
площи; установяването на правила, по които държавите членки да прилагат 
част от приоритетните екологични площи на регионално равнище; 
определянето на правила за установяване на колективно изпълнение на 
задължението приоритетните екологични площи да бъдат в непосредствена 
близост до стопанствата, установяването на рамката за критериите, които 



следва да бъдат зададени от държавите членки за определяне на тази 
непосредствена близост; и установяването на методи за определяне на 
съотношението между горите и земеделската земя. Когато добавя други видове 
приоритетни екологични площи, Комисията гарантира, че те целят 
подобряване на общите екологични параметри на стопанството, по-специално 
по отношение на биологичното разнообразие, повишаването на качеството на 
почвите и водите, опазването на ландшафта и изпълнението на целите за 
смекчаване на изменението на климата и за адаптация.

(30) С цел да се насърчи устойчивото развитие на земеделието в райони с определени 
природни ограничения, държавите членки следва да могат да използват част от своите 
национални тавани за директни плащания за отпускането на годишно плащане за 
площ в допълнение към основното плащане на всички земеделски стопани, които 
работят в тези райони или в някои от тези райони, когато бъде решено от 
държавата членка. Това плащане не следва да замества подпомагането, което се 
отпуска по програмите за развитие на селските райони, и не следва да се отпуска на 
земеделски стопани в райони, които са били определени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета▌1, но не са били определени в съответствие с 
член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на 
Съвета▌2.

(31) Създаването и развитието на нова икономическа дейност в селскостопанския сектор 
от млади земеделски стопани е предизвикателство от финансова гледна точка и 
представлява елемент, който следва да се вземе предвид при разпределянето и 
насочването на директните плащания. Това развитие е от съществена важност за 
конкурентоспособността на селскостопанския сектор в Съюза и по тази причина 
следва да се въведе подпомагане на доходите на младите земеделски стопани, които 
започват своите селскостопански дейности, за да се улесни първоначалното 
установяване на младите земеделски стопани и структурното приспособяване на 
техните предприятия след първоначалното учредяване. Държавите членки следва да 
имат възможност да използват за тази цел част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да предоставят на млади земеделски стопани плащане на 
площ към основното плащане. Държавите членки следва да могат да определят 
метод за изчисляване на това плащане и ако този метод предполага задължение 
за определяне на горна граница на плащане на земеделски стопанин, тази граница 
се определя при спазване на общите принципи на правото на Съюза. Плащането 
следва да се отпуска единствено за максимален период от ▌пет години, тъй като то 
следва да обхваща само първоначалния период след създаването на предприятието и 
да не се превръща в оперативна помощ, като следва да се отпуска на млади 
земеделски стопани, започващи селскостопанската си дейност, които са на не 
повече от 40 г. в годината на първото подаване на заявлението по схемата за 
основно плащане или схемата за единно плащане на площ.

(32) С цел да се гарантира защитата на правата на бенефициерите и да се избегне 
дискриминацията между тях, на Комисията следва да се делегира правомощието да 

1 Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на 
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР), OВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1. Регламент, отменен и заменен с 
Регламент (ЕС) № …[RDR].
2 Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета от … относно 
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), ОВ L …..
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приема определени актове ▌по отношение на определянето на условията, при които 
може да се счита, че дадено юридическо лице отговаря на изисквания за получаване 
на плащането за млад стопанин ▌.

(33) На държавите членки следва да се даде възможност да използват част от своите 
национални тавани за директни плащания за обвързано с производството подпомагане 
в някои сектори или региони и в ясно определени случаи. Ресурсите, които могат да 
се използват за всяко обвързано с производството подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, като същевременно се дава възможност това 
подпомагане да се отпуска в държави членки ▌или в конкретни техни сектори или 
региони, изправени пред особени ситуации, когато конкретните видове земеделие или 
конкретните селскостопански сектори са от особено значение по икономически, 
екологични и/или социални причини. На държавите членки следва да се даде 
възможност да използват до 8 % от своите национални тавани за такова подпомагане 
или 13 %, ако тяхното равнище на обвързано с производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2014 г. надвишава 5 %. Освен това, с цел да се запази 
автономията на животновъдството по отношение на режим на хранене, богат 
на протеини, на държавите членки, които решат да използват най-малко 2 % от 
националните си тавани за подпомагане на производството на протеинови 
култури, следва да се даде възможност да увеличат тези проценти с до два 
пункта. В надлежно обосновани случаи обаче, когато в даден регион или сектор са 
доказани определени чувствителни потребности, и при одобрение от Комисията, на 
държавите членки следва да се даде възможност да използват повече от 13 % от 
националния си таван. Като алтернатива на тези проценти държавите членки 
могат да предпочетат да използват до 3 милиона евро на година за финансиране 
на обвързано с производството подпомагане. Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в размера, който е необходим, за да се създаде 
стимул за поддържане на настоящите равнища на производство в тези региони. 
Такова подпомагане следва да е на разположение също на земеделски стопани, които 
към 31 декември 2013 г. притежават специални права на плащане, които са им 
разпределени съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 и Регламент (ЕО) № 73/2009 и 
които не разполагат с отговарящи на условията хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението на доброволното обвързано с производството 
подпомагане, надвишаващо 13 % от годишния национален таван, определен на 
държава членка, на Комисията следва допълнително да се предостави правомощие да 
приема актове за изпълнение, без да се прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.

(34) С цел да се гарантира ефективното и целенасочено използване на средствата на Съюза 
и да се избегне двойно финансиране по други подобни инструменти за подпомагане, 
на Комисията следва да се делегира правомощието да приема ▌определени актове по 
отношение на определянето на условията за отпускане на доброволно обвързано с 
производството подпомагане, както и на правила относно неговото съответствие с 
другите мерки на Съюза и относно натрупването на различни видове подпомагане.

(35) Част от подпомагането за сектора на памука съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009 
▌продължи да бъде свързано с отглеждането на памук посредством специално 
плащане за култура на хектар, отговарящ на условията за подпомагане, за да се 
осигури срещу всеки риск от нарушаване на производството в произвеждащите памук 
региони, като се вземат предвид всички фактори, които оказват влияние на този 



избор. Този избор следва да се запази в съответствие с целите, определени в Протокол 
№ 4 относно памука, приложен към Акта за присъединяване от 1979 г.

(36) С цел да се осигури ефективно прилагане на специалното плащане за култура — 
памук, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема ▌определени 
актове по отношение на установяването на правилата и условията за даване на 
разрешение относно земята и сортовете за целите на специалното плащане за 
култура — памук; правилата относно условията за отпускане на това ▌плащане, 
относно изискванията за допустимост и агрономските практики; критериите за 
одобряване на междубраншови организации; задълженията на производителите; както 
и правилата, регламентиращи случаите, когато одобрената междубраншова 
организация не отговаря на тези критерии.

(37) В глава 2 от Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета ▌1 е предвидено, че всяка държава 
членка, която е производител на памук, представя на Комисията на всеки четири 
години и за първи път на 1 януари 2009 г. проект за четиригодишна програма за 
преструктуриране или ▌до 31 декември 2009 г. представя на Комисията единен 
проект за изменена програма за преструктуриране за период от осем години. Опитът е 
показал, че преструктурирането на сектора на памука ще бъде осигурено по по-
подходящ начин посредством други мерки, включително мерките по програмите за 
развитие на селските райони, финансирани по Регламент (ЕС) № […] [RDR], което би 
дало възможност също така за засилена координация с мерките в други сектори. 
Придобитите права и основателните очаквания на предприятията, които вече са 
обвързани в програми за преструктуриране, следва обаче да бъдат спазени. Поради 
това следва да се позволи продължаване на текущите четири- или осемгодишни 
програми до техния край без удължаване. След това средствата, налични по 
четиригодишните програми, биха могли да бъдат интегрирани в наличните фондове 
на Съюза за мерки за развитие на селските райони, считано от 2014 г. Поради 
програмния период средствата, налични след края на осемгодишните програми, не 
биха били полезни в програмите за развитие на селските райони през 2018 г. ▌и 
следователно биха могли да бъдат по-полезно прехвърлени към схеми за подпомагане 
по силата на настоящия регламент, както вече е предвидено в ▌Регламент (ЕО) 
№ 637/2008. По тази причина от 1 януари 2014 г. или от 1 януари 2018 г. 
Регламент (ЕО) № 637/2008 ще бъде остарял по отношение на държавите членки, 
които имат съответно четири- или осемгодишни програми, и следва да бъде отменен.

1 Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета от 23 юни 2008 г. за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за установяване на национални програми за преструктуриране на 
сектора на памука (ОВ L 178, 5.7.2008 г., стр. 1).
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(38) Държавите членки следва да имат право да установят проста специална схема за 
дребни земеделски стопани, ▌за да се намалят административните разходи, свързани 
с управлението и контрола на директното подпомагане. За тази цел държавите 
членки следва да имат право да установят еднократно плащане, което да замества 
всички директни плащания, или плащане, основано на сумата, дължима на 
земеделските стопани всяка година. Следва да бъдат въведени правила за 
опростяване на формалностите чрез облекчаване, наред с другото, на задълженията 
на дребните земеделски стопани, като свързаните с подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските практики от полза за климата и околната среда, с 
кръстосаното спазване и с проверките съгласно определеното в Регламент (ЕС) № […] 
[HZR], без да се застрашава постигането на общите цели на реформата, което 
означава, че законодателството на Съюза, посочено в приложение II към 
Регламент (ЕС) № […] [HZR] се прилага за дребни земеделски стопани. Целта на 
посочената схема следва да бъде подпомагането на съществуващата селскостопанска 
структура на дребни стопанства в Съюза, без да се противодейства на развитие в 
посока на по-конкурентоспособни структури. По тази причина достъпът до схемата 
следва по принцип да бъде ограничен до съществуващите стопанства. Участието на 
земеделските стопани в схемата следва да е по желание, но за се увеличи още 
повече въздействието от схемата по отношение на опростяването ѝ, 
държавите членки следва да имат право да включват автоматично в схемата 
определени земеделски стопани с възможност те да се откажат.

(39) С цел гарантиране на правна сигурност на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема определени актове ▌по отношение на условията за 
▌участие в схемата за дребни земеделски стопани при промяна на положението на 
участващия земеделски стопанин.

(40) В интерес на опростяването и за да се вземе предвид специфичното положение в най-
отдалечените региони, директните плащания в тези региони следва да се управляват в 
рамките на програмите за подпомагане, установени с Регламент (ЕО) № 228/2013. В 
резултат на това към тези региони не следва да се прилагат разпоредбите в настоящия 
регламент по отношение на ▌основното плащане и свързаните с него плащания, 
обвързаното с производството подпомагане, както и по отношение на схемата за 
дребни земеделски стопани.

(41) За целите на прилагането на настоящия регламент и за целите на наблюдението, 
анализирането и управлението на директните плащания е необходимо държавите 
членки да изпращат уведомления. За да се осигури правилното прилагане на 
правилата, установени в настоящия регламент, и тези уведомления да станат 
бързи, ефикасни, точни, рентабилни и съвместими със защитата на личните 
данни, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема ▌определени 
актове по отношение на необходимите мерки, свързани с уведомленията, които 
трябва да изпращат държавите членки на Комисията, или с цел проверка, контрол, 
наблюдение, оценяване или одит на директните плащания, както и да се спазят 
изискванията, заложени в международни споразумения, включително изискванията 
за уведомяване съгласно споменатите споразумения, както и по отношение на 
допълнителните правила за естеството и вида на информацията, подлежаща на 
съобщаване, категориите данни, които трябва да се обработват, и 
максималните срокове за съхранението им, правилата, свързани с правата за достъп 
до информация или до информационните системи, както и условията ▌за публикуване 



на информацията.

(42) Личните данни, събирани за целите на прилагането на директните плащания, 
следва да бъдат обработвани по начин, съответстващ на тези цели, следва да 
бъдат подавани в анонимен и обобщен вид, когато се обработват за целите на 
наблюдението или оценяването, и следва да бъдат защитени в съответствие със 
законодателството на Съюза за защита на физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение на тези данни, по-специално 
Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ▌1 и Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета ▌2. Субектите на данните следва 
да бъдат информирани за тази обработка на данни и за правата си по 
отношение на защитата на данни.

▌

(42а) Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган за защита на 
данните, който даде становището си на 14 декември 2011 г.3 

(44) С цел да се осигури плавен преход от разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕО) 
№ 73/2009, към определените в настоящия регламент, на Комисията следва се 
делегира правомощието да приема определени актове ▌по отношение на 
определянето на необходимите мерки за защита на всички придобити права и 
законни очаквания на земеделските стопани.

(46) С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент и 
да се избегне нелоялна конкуренция или дискриминация между земеделските 
стопани, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на: разрешаването на допълнителни национални 
директни плащания за Хърватия; определянето на сумата, която да бъде 
включена в специалния национален резерв за разминирана земя за Хърватия; 
определянето на годишните национални тавани за схемата за основно плащане; 
приемането на правила относно заявленията за предоставяне на права на 
плащане; приемането на мерки по отношение на връщането на неактивирани 
права на плащане в националния резерв; приемането на реда и условията за 
уведомяването за прехвърляне на права на плащане на националните власти и 
сроковете, в рамките на които трябва да се извърши това уведомяване; 
определянето на годишните тавани или на преразпределителното плащане; 
определянето на годишните национални тавани за схемата за единно плащане 
на площ; приемането на правила относно заявленията за предоставяне на права 
на плащане, подадени през годината на разпределяне на правата на плащане, 
когато държавите членки преминават към схемата за основно плащане; реда и 
условията и графика на уведомленията, свързани с определени ангажименти или 
схеми за удостоверяване; приемането на правила относно процедурата за 
уведомленията за държавите членки и оценката на Комисията по отношение на 
равностойните практики; приемането на определени граници, в рамките на 

1 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за 
защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на 
тези данни (OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
2 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. 
относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и 
органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
3 ОВ С 35, 9.2.2012 г., стр. 1.
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които задължението за поддържане на постоянни пасища се смята за 
изпълнено; определянето на годишния таван на плащането за селскостопански 
практики, които са от полза за климата и за околната среда; определянето на 
годишния таван на плащането за райони с природни ограничения; определянето 
на годишния таван на плащането за млади земеделски стопани; определянето на 
годишните тавани на доброволното обвързано с производството подпомагане; 
приемането на правила за процедурата за оценка и одобряване на решения в 
рамките на доброволното обвързано с производството подпомагане; приемането 
на правила за процедурата по разрешаване и за уведомленията до 
производителите, свързани с разрешенията относно земята и сортовете за 
целите на специалното плащане за култура — памук; определянето на правила 
за изчисляване намалението на размера на специалното плащане за култура — 
памук; приемането на правила за общите изисквания за уведомяване и методите; 
и приемането на необходими и обосновани мерки за  разрешаване на определени 
проблеми при спешни случаи. Посочените правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета1.

(47) За разрешаването на спешни проблеми, настъпили в една или повече държави 
членки, като същевременно се осигури непрекъснатостта на системата за 
директни плащания, Комисията следва да приема актове за изпълнение с 
незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи извънредни 
обстоятелства засягат отпускането на помощ и застрашават ефективното 
извършване на плащанията по схемите за подпомагане, посочени в настоящия 
регламент.

(48) Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, ако действат самостоятелно, и 
следователно  могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза 
посредством многогодишната гаранция за финансиране от ЕС и чрез 
съсредоточаване върху ясно определени приоритети, предвид връзките между 
настоящия регламент и другите инструменти на ОСП, различията между 
отделните селски райони и ограничените финансови ресурси на държавите 
членки в един разширен Съюз, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, 
настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези 
цели. 

ПРИЕXA НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

1 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).



▌

ДЯЛ I
ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1
Обхват

Настоящият регламент установява:

а) общи правила за плащания, отпускани директно на земеделски стопани по схемите за 
подпомагане, посочени в приложение I (▌ „директни плащания“);

б) специални правила относно:

i) основно плащане за земеделски стопани („схема за основно плащане“) и 
преходна опростена схема („схема за единно плащане на площ“);

ia) доброволно преразпределително плащане („преразпределително плащане“);
iаa) доброволна преходна национална помощ за земеделски стопани;
ii) плащане за земеделски стопани, които спазват селскостопански практики от 

полза за климата и околната среда;

iii) доброволно плащане за земеделски стопани в райони с природни ограничения;

iv) плащане за млади земеделски стопани, които започват своята селскостопанска 
дейност;

v) схема за доброволно обвързано с производството подпомагане;

vi) специално плащане за култура — памук;

vii) доброволна опростена схема за дребни земеделски стопани; 

viii) рамка, която да даде възможност на България, Хърватия и Румъния да допълват 
директните плащания.

Член 2

Изменение на приложение I

С цел гарантиране на правна сигурност Комисията се оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 ▌за изменение на списъка на схемите за подпомагане, 
поместен в приложение І, в степента, необходима за съобразяване с всякакви нови 
законодателни актове относно схемите за подпомагане, които може да бъдат приети 
след приемането на настоящия регламент.

Член 3
Прилагане към най-отдалечените региони и малките острови в Егейско море

Член 11 не се прилага към регионите на Съюза, определени в член 349 от ДФЕС („най-
отдалечените региони“), и към директните плащания, отпускани в малките острови в 
Егейско море в съответствие с Регламент (ЕО) № 229/2013. 

Дялове III, IV и V не се прилагат към най-отдалечените региони.
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Член 4
Определения и свързани разпоредби

1. За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „земеделски стопанин“ означава физическо или юридическо лице, или група 
физически или юридическа лица, независимо какъв е правният статут ▌на тази 
група и на нейните членове съгласно националното законодателство, чието 
стопанство се намира в териториалния обхват на Договорите, както е 
посочено в член 52 от ДЕС във връзка с членове 349 и 355 от ДФЕС, и което 
осъществява селскостопанска дейност; 

б) „стопанство“ означава всички използвани за селскостопански дейности и 
управлявани от земеделски стопанин единици, които се намират на територията 
на една и съща държава членка;

в) „селскостопанска дейност“ означава: 

– производството, отглеждането или култивирането на селскостопански 
продукти, включително прибирането на реколтата, доенето, развъждането 
на животни и отглеждането на животни за селскостопански цели, или

– поддържането на земеделска площ в състояние, което да я прави 
подходяща за паша или обработване без ▌подготвителни действия, които 
са извън рамките на обичайните земеделски методи и машини, съгласно 
определени от държавите членки критерии въз основа на установена 
от Комисията рамка, или

– извършване на минимална дейност ▌, която се определя от държавите 
членки, в земеделски площи, които естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване;

г) „селскостопански продукти“ означава продуктите ▌, с изключение на рибните 
продукти, изброени в приложение I към Договорите, както и на памука;

д) „земеделска площ“ означава площ, която е заета от обработваема земя, 
постоянни пасища и постоянни места за паша или трайни насаждения;

е) „обработваема земя“ означава земя, която се обработва за производството на 
култури, или площи, които са на разположение за производството на култури, но 
оставени под угар, включително площи, оставени под угар в съответствие с 
членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, с член 39 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 и с член 29 от Регламент (ЕС) № […] [RDR], 
независимо от това дали на тази земя са разположени оранжерии или подвижни 
или неподвижни навеси;

ж) „трайни насаждения“ означава култури, за които не се прилага сеитбооборот, 
различни от постоянни пасища и постоянни места за паша, които заемат 
земята в продължение на пет или повече години и дават реколта многократно, 
включително разсадници ▌и дървесни култури с кратък цикъл на ротация;



з) „постоянно пасище и постоянно място за паша“ (наричани заедно 
„постоянно пасище“), означава земя, използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет години или повече; то може да включва 
други подходящи за паша видове, като храсти и/или дървета, при условие че 
тревата или другите фуражи остават преобладаващи, както и, ако бъде взето 
решение от държавите членки, подходяща за паша земя, по отношение на 
която се прилагат установени местни практики, при които тревите и 
другите тревни фуражи традиционно не са преобладаващи в зоните на 
паша;

и) „треви или други тревни фуражи“ означава всички тревни растения, които 
традиционно се срещат на естествените пасища или обикновено са включени в 
смесите от семена за пасища или ливади в държавата членка, независимо дали се 
използват за паша или не;

й) „разсадници“ означава следните площи с млади фиданки на (дървесни) видове, 
отглеждани на открито за по-късно разсаждане:
─ лозови разсадници и разсадници за подложки за присаждане;
─ разсадници за овошки и ягодови плодове;
─ разсадници за декоративни растения;
─ търговски разсадници за горски дървесни видове, без тези за задоволяване 

нуждите на самото стопанство в рамките на залесени площи;

─ разсадници за дървета и храсти за засаждане в градини, паркове, край пътя 
и върху насипи (например растения за жив плет, розови и други 
декоративни храсти, декоративни иглолистни растения), включително при 
всички случаи техните подложки за присаждане и фиданки;

к) „дървесни култури с кратък цикъл на ротация“ означава площите, засадени с 
дървесни видове с код по КН 06 02 9041, определени от държавите членки, 
▌които се състоят от дървесни многогодишни култури, чиито корени или 
дънери остават в почвата след прибиране на реколтата, като през следващия 
сезон се появяват нови издънки и с максимален цикъл на реколтиране, 
определян от държавите членки;

л) „продажба“ означава продажба или всякакво друго окончателно 
прехвърляне на собственост върху земя или права на плащане; 
определението не включва продажбата на земя, когато земята се прехвърля 
на публични институции и/или за използване в обществен интерес и когато 
прехвърлянето се извършва с неземеделски цели;

м) „отдаване под аренда“ означава споразумение за отдаване под наем или друг 
подобен вид временно прехвърляне;

н) „прехвърляне“ означава отдаването под аренда, продаването, 
действителното или бъдещото наследяване на земя или права на плащане 
или всякакво друго окончателно прехвърляне на земя; то не включва 
връщането на права на плащане след изтичането на аренда.
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1а. Държавите членки:

а) определят критериите, които да се спазват от земеделските стопани, за 
да се счита, че са изпълнили задължението да поддържат земеделската 
площ в състояние, подходящо за паша или обработване съгласно параграф 1, 
буква в), второ тире;

б) определят минималните дейности, които да се извършват на площи, 
естествено поддържани в състояние, подходящо за паша или обработване, 
съгласно параграф 1, буква в), трето тире;

в) определят дървесните видове, които могат да бъдат включени в 
категорията на дървесните култури с кратък цикъл на ротация, и 
максималния цикъл на реколтиране на въпросните дървесни видове, 
съгласно параграф 1, буква к).

Държавите членки могат да решат да считат за постоянно пасище, съгласно 
параграф 1, буква з), подходящата за паша земя, по отношение на която се 
прилагат установени местни практики, когато в зоните на паша по традиция не 
преобладават треви и други тревни фуражи.

2. С цел осигуряване на правна сигурност на Комисията се предоставят правомощия 
да приема делегирани актове в съответствие с член 55 за определяне на:

▌

аа) рамката, според която държавите членки да определят критериите, които да се 
спазват от земеделските стопани, за да се счита, че са изпълнили задължението 
да поддържат земеделската площ в състояние, подходящо за паша или 
обработване съгласно параграф 1, буква в), второ тире;

б) рамката, в която държавите членки определят минималните дейности, 
които да се осъществяват на площи, естествено поддържани в състояние, 
подходящо за паша или обработване, съгласно параграф 1, буква в), трето 
тире;

г) ▌ критериите за определяне на превеса на тревите и другите тревни фуражи и 
критериите за определяне на установените местни практики по смисъла 
на параграф 1, буква з). 



ДЯЛ II
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ

ГЛАВА 1
Общи правила за директни плащания

Член 5
Общи разпоредби относно общата селскостопанска политика (ОСП) 

▌За мерките, предвидени в настоящия регламент, се прилагат Регламент (ЕС) № […] 
[HZR] [...] и приетите в съответствие с него разпоредби.

Член 6
Национални тавани

1. За всяка държава членка и за всяка година в приложение II се определя национален 
таван, който се състои от общата стойност на всички разпределени права, на 
националния резерв или на регионалните резерви и на таваните, определени в 
съответствие с членове 28з, 33, 35, 37 и 39.

Когато държава членка се възползва от възможността, предвидена в член 19, 
параграф 1, втора алинея, таванът, посочен в приложение ІІ за тази държава 
членка за съответната година, може да бъде надвишен със сумата, изчислена 
съгласно тази алинея.

1а. Чрез дерогация от параграф 1 за всяка държава членка, която прилага схемата за 
единно плащане на площ, и за всяка година националният таван, който включва 
определените в съответствие с членове 28в, 28з, 33, 35, 37 и 39 тавани, се 
определя в приложение ІІ.

2. С цел да се вземат предвид промените, свързани с общите максимални суми на 
директните плащания, които могат да бъдат отпуснати, включително тези, 
произтичащи от решенията, които трябва да бъдат взети от държавите членки в 
съответствие с член 14, и тези, произтичащи от прилагането на член 17б, втора 
алинея, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с 
член 55, за адаптиране на националните тавани, посочени в приложение II.

Член 7
Нетни тавани

1. Без да се засягат разпоредбите на член 8, общият размер на директните плащания, 
които могат да бъдат предоставени в дадена държава членка съгласно дялове III, IV 
и V за календарна година след прилагане на член 11, не надвишава таваните, посочени 
в приложение III ▌. 

Когато общият размер на директните плащания, които предстои да се 
предоставят, е по-висок от таваните, посочени в приложение III, държавите членки 
прилагат линейно намаление на размера на всички директни плащания, с изключение 
на директните плащания, отпуснати съгласно регламенти (ЕС) № 228/2013 и 
(ЕС) № 229/2013.

2. За всяка държава членка и за всяка година полученият резултат от намалението  
съгласно член 11 (който се изразява в разликата между националните тавани, 
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посочени в приложение II, към които е добавена наличната сума в съответствие с 
член 44, и нетните тавани, посочени в приложение III) се предоставя под формата на 
подпомагане от Съюза за мерки по програмите за развитие на селските райони, 
финансирани от ЕЗФРСР съгласно Регламент (ЕС) № […] [RDR]. 

3. С цел да се вземат предвид промените, свързани с общите максимални суми на 
директните плащания, които могат да бъдат отпуснати, включително тези, 
произтичащи от решенията, вземани от държавите членки в съответствие с 
член 14, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с 
член 55, за да адаптира таваните, посочени в приложение IІI.

Член 8
Финансова дисциплина

1. Процентът на корекцията, определен в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR], се прилага само за директни плащания, надвишаващи 2 000 EUR, които 
се отпускат на земеделски стопани през съответната календарна година.

2. Вследствие на предвиденото в член 16 постепенно въвеждане на директните 
плащания ▌,  параграф 1 от настоящия член се прилага за България и Румъния от 1 
януари 2016 г. Вследствие на предвиденото в член 16а постепенно въвеждане на 
директните плащания, параграф 1 от настоящия член се прилага за Хърватия от 
1 януари 2022 г.

3. С цел да се гарантира правилното прилагане на корекциите на директните 
плащания във връзка с финансовата дисциплина, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в съответствие с член 55 за определяне на правилата за 
изчисляване на намаленията, които да се прилагат от държавите членки към 
земеделските стопани съгласно параграф 1 от настоящия член.

4. В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица 
държавите членки могат да прилагат процентът на корекцията, посочен в 
параграф 1, на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, 
когато националното право предвижда отделните членове да поемат права и 
задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат 
статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния 
икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за 
укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица 
или групи.

Член 9
Активен земеделски стопанин

1. Не се отпускат директни плащания на физически или юридически лица, или групи 
физически или юридическа лица, ▌

чиито земеделски площи са основно площи, естествено поддържани в състояние, 
подходящо за паша или обработване, и които не извършват върху тези площи 
минималните дейности, предвидени от държавите членки в съответствие с член 4, 
параграф 1, буква в)▌.



▌

2. Не се отпускат директни плащания на физически или юридически лица, или 
групи физически или юридическа лица, които експлоатират летища, 
железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите 
имоти, спортни игрища и места за отдих.

По целесъобразност държавите членки могат да добавят, въз основа на 
обективни и недискриминационни критерии, всякакви други подобни 
неселскостопански предприятия или дейности към изброените в първата алинея, 
като могат впоследствие да оттеглят тези добавяния.

Въпреки това, лице или група лица, посочени в първата или във втората алинея, 
се считат за активни земеделски стопани, ако представят проверими 
доказателства в изисквания от държавите членки формат, които да 
удостоверяват, че:

i) годишният размер на директните плащания е поне 5 % от общия размер на 
постъпленията, които са получили от неселскостопански дейности през 
най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства;

ii) техните селскостопански дейности не са незначителни; 

iii) техните основни цели на дейност или на фирмена политика са 
упражняване на селскостопанска дейност.

3. Освен това държавите членки могат да решат, въз основа на обективни и 
недискриминационни критерии, да не се отпускат директни плащания на 
физически или юридически лица, или групи физически или юридическа лица:

i) чиито селскостопански дейности представляват само незначителна част 
от цялостната им икономическа дейност, и/или

ii) чиито основни цели на дейност или на фирмена политика не се изразяват в 
упражняване на селскостопанска дейност.

4. Параграфи 2 и 3 не се прилагат за земеделски стопани, които през предходната 
година са получили директни плащания само в размер, който не превишава 
определена сума. Тази сума се определя от държавите членки въз основа на 
обективни критерии, свързани  с националната или регионалната им специфика, 
и не надхвърля 5 000 EUR.

5. С цел да се гарантира защитата на правата на земеделските стопани, 
Комисията се упълномощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 
▌относно:

а) критериите за определяне на случаите, когато земеделската площ на даден 
земеделски стопанин трябва да се счита основно за площ, която по 
естествен път се поддържа в състояние, подходящо за паша или 
обработване;

б) критериите за разграничаване между плащания, получени в резултат от 
селскостопанска и неселскостопанска дейност;
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ба) критериите за установяване на размера на директните плащания, посочени в 
параграфи 2 и 4, по-специално през първата година на разпределяне на права на 
плащане, когато стойността на правата на плащане все още не е окончателно 
установена, както и за нови земеделски стопани;

▌

в) критериите, на които трябва да отговарят земеделските стопани, за да 
докажат за целите на параграфи 2 и 3, че техните селскостопански 
дейности не са незначителни и че техните основни цели на дейност или на 
фирмена политика представляват упражняване на селскостопанска 
дейност.

6. Държавите членки уведомяват Комисията за своето решение по параграфи 2, 3 
и 4 до 1 август 2014 г. и, в случай на изменения, в рамките на две седмици от 
датата, на която е взето решението.

Член 10
Минимални изисквания за получаване на директни плащания

1. Държавите членки решават да не отпускат директни плащания на земеделски стопани 
в един от следните случаи:

а) когато през дадена календарна година общата сума на директните плащания, 
заявени или дължими преди прилагането на член 65 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR], е по-малка от 100 EUR;

б) когато отговарящата на условията площ на стопанството, за която са заявени или 
дължими директни плащания преди прилагането на член 65 от Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR], е под един хектар.

С цел да отчетат структурата на селскостопанските си сектори, държавите членки 
могат да адаптират праговете, посочени в букви а) и б), в границите, определени в 
приложение IV.

2. Държава членка, която е решила да приложи праг за площ съгласно параграф 1, 
буква б), независимо от това прилага буква а) от този параграф към тези 
земеделските стопани, получаващи обвързано с производството подпомагане за 
животни съгласно дял IV, които притежават по-малко хектари от прага за площ.

3. Въпросните държави членки могат да решат да не прилагат параграф 1 в най-
отдалечените региони и в малките острови в Егейско море.

4. За 2015 г. в България и Румъния заявената или дължима сума, която следва да се 
предостави съгласно параграф 1, се изчислява въз основа на сумата, посочена в 
приложение V, част А ▌. За периода 2015—2021 г. в Хърватия заявената или 
дължима сума съгласно параграф 1 се изчислява въз основа на сумата, посочена в 
приложение Vа, част А. ▌

Член 11
Намаление на плащането



1. Държавите членки намаляват размера на директните плащания, които се отпускат 
на земеделски стопанин съгласно дял III, глава 1 от настоящия регламент през 
дадена календарна година най-малко с 5 % за онази част от сумата, която 
надвишава 150 000 EUR.

– ▌

2. Преди да се приложи параграф 1, държавите могат да извадят свързаните със 
селскостопанска дейност заплати, които действително са заплатени и са 
декларирани от земеделския стопанин през предходната година, включително 
данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост, от 
размера на плащанията, които се предоставят на земеделски стопанин съгласно 
дял III, глава 1 от настоящия регламент през дадена календарна година.  Когато 
няма на разположение данни за заплатите, които действително са заплатени и 
са декларирани от земеделския стопанин през предходната година, се използват 
последните налични данни.

3. Държавите членки, които решат да предоставят преразпределително плащане 
на земеделските стопани съгласно дял III, глава 1а и да използват повече от 5 % 
от годишния национален таван, определен в приложение II за тази цел, могат да 
решат да не прилагат настоящия член. Когато прилагането на максимално 
допустимите граници, определени в член 28ж, параграф 4, пречи на държава 
членка да достигне този процента, въпросната държава членка може да реши да 
не прилага настоящия член.

4. Никакви предимства, получени посредством избягване на намаляване на 
плащането, не се дават в полза на земеделски стопани, по отношение на които е 
установено, че, считано от 19 октомври 2011 г., изкуствено са създали условията 
за избягване на последиците от настоящия член.

4а. В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица 
държавите членки могат да прилагат намалението, посочено в параграф 1, на 
равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато 
националното право предвижда отделните членове да поемат права и 
задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат 
статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния 
икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за 
укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица 
или групи.

5. Държавите членки уведомяват Комисията до 1 август 2014 г. за решенията, 
взети в съответствие с настоящия член, и за очаквания резултат от 
намаленията за периода от 2015 до 2019г.

Член 12
Множество заявления

Площта, съответстваща на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, за 
която е подадено заявление от земеделски стопанин за основно плащане съгласно дял III, 
глава 1, може да бъде предмет на заявление за всякакво друго директно плащане, както и за 
всякаква друга помощ, която не попада в обхвата на настоящия регламент, освен ако изрично 
не е предвидено друго в настоящия регламент.
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Член 13
Държавна помощ

Чрез дерогация от член 146, параграф 1 от Регламент [sCMO (единна обща организация на 
пазара)], членове 107, 108 и 109 от ДФЕС не се прилагат за плащания, извършени от 
държавите членки ▌съгласно настоящия регламент.

Член 14 
Гъвкавост между стълбовете

1. Преди  31 декември 2013 г. държавите членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 15 % от годишните си национални тавани за 
календарните 2014—2019 г., посочени в приложение II към настоящия регламент, за 
мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕЗФРСР, 
съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № […] [RDR]. В резултат на това 
съответната сума вече няма да е на разположение за отпускане на директни плащания.

Решението, посочено в първа алинея, се съобщава на Комисията до 31 декември 
2013 г. В това решение се определя процентът, посочен в тази алинея, който 
може да е различен за всяка календарна година.

Държавите членки, които не се възползват от разпоредбите на първа алинея за 
календарната 2014 г., могат да вземат решението, посочено в тази алинея, по 
отношение на календарните 2015—2019 г., преди 1 август 2014 г., като 
уведомяват Комисията за това решение до 1 август 2014 г.

Държавите членки могат да решат да преразгледат решенията, посочени в 
настоящия параграф, с действие от календарната 2018 г. Такова преразглеждане 
не води до намаляване на съобщения на Комисията процент в съответствие с 
първа, втора и трета алинея. Държавите членки уведомяват Комисията за 
такива решения за преразглеждане до 1 август 2017 г.

2. Преди 31 декември 2013 г., държавите членки, които не използват 
възможността по параграф 1, могат да решат да предоставят като директни 
плащания съгласно настоящия регламент до 15 % или в случая на България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, 
Испания, Швеция и Обединеното кралство — до 25 % от сумата, отпусната за 
подпомагане на мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г., съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № […] 
[RDR]. В резултат на това съответната сума вече няма да е на разположение за мерки 
за подпомагане по програми за развитие на селските райони.



Решението, посочено в първа алинея, се съобщава на Комисията до 31 декември 
2013 г. В това решение се определя процентът, посочен в тази алинея, който 
може да е различен за всяка календарна година.

Държавите членки, които не се възползват от разпоредбите на първа алинея за 
финансовата 2015 г., могат да вземат решението, посочено в първа алинея, за 
периода 2016—2020 г., преди 1 август 2014 г., като уведомяват Комисията за това 
решение до 1 август 2014 г.

Държавите членки могат да решат да преразгледат решенията, посочени в 
настоящия параграф, с действие за финансовата 2019 г. и  финансовата 2020 г. 
Такова преразглеждане не води до увеличаване на съобщения на Комисията 
процент в съответствие с първа, втора и трета алинея. Държавите членки 
уведомяват Комисията за такива решения за преразглеждане до 1 август 2017 г.

Член 15
Преразглеждане

Изброените в приложение I схеми за подпомагане се прилагат, без да се засяга възможността 
за преразглеждането им по всяко време чрез законодателни актове, делегирани актове 
съгласно член 290 от ДФЕС, или чрез актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС, 
в зависимост от икономическите процеси и състоянието на бюджета.

ГЛАВА 2
Разпоредби, които се прилагат за България, Румъния и Хърватия

Член 16
Постепенно въвеждане на директните плащания в България и Румъния

В България и Румъния националните тавани за плащания, посочени в членове 28з, 33, 35, 37, 
39 и 51, през  ▌2015 г. се установяват въз основа на размера, посочен в приложение V, 
част А.

Член 16а
Постепенно въвеждане на директните плащания в Хърватия

В Хърватия директните плащания се въвеждат в съответствие със следния график на 
нарастване, изразено в проценти от съответното равнище на директните плащания, 
прилагано от 2022 г.:

– 25 % през 2013 г.,

– 30 % през 2014 г., 

– 35 % през 2015 г., 

– 40 % през 2016 г.,

– 50 % през 2017 г.,

– 60 % през 2018 г.,

– 70 % през 2019 г.,

– 80 % през 2020 г.,

– 90 % през 2021 г.,

100 % от 2022 г.
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Член 17
Допълнителни национални директни плащания и директни плащания в България и 

Румъния

1. През ▌2015 г. България и Румъния могат да използват национални директни 
плащания в допълнение към плащанията, които се отпускат по схемата за основно 
плащане, посочена в дял III, глава 1, и — за България — в допълнение към 
плащанията, които се отпускат по линията на специалното плащане за култура — 
памук, посочено в дял IV, глава 2.

2. Общият размер на допълнителните национални директни плащания към схемата за 
основно плащане, който може да бъде отпуснат за ▌2015 г., не превишава размера, 
посочен в приложение V, част Б за тази година.

3. За България общият размер на допълнителните национални директни плащания към 
схемата за специално плащане за култура — памук, който може да бъде отпуснат 
за 2015 г., не превишава размерите, посочени в приложение V, част В за тази 
година.

4. Допълнителните национални директни плащания се отпускат в съответствие с 
обективни критерии и по такъв начин, че да се осигури равнопоставено третиране на 
земеделските стопани и да се избегне нарушаването на пазарните условия и на 
конкуренцията.

Член 17а
Допълнителни национални директни плащания за Хърватия

1. При условие че Комисията разреши ▌, Хърватия може да допълни, когато е уместно, 
всяка от схемите за подпомагане, изброени в приложение I.

2. Допълнителната сума, която може да бъде предоставена за определена година и за 
определена схема за подпомагане, е ограничена от специален финансов пакет. Този 
пакет е равен на разликата между:

а) размера на наличното директно подпомагане за съответната схема за 
подпомагане след пълното въвеждане на директните плащания в съответствие 
с член 16а за календарната 2022 г.,

както и

б) размера на наличното директно подпомагане за съответната схема за 
подпомагане след прилагането на графика на нарастване в съответствие с 
член 16а за съответната година.

3. Общият размер на предоставените допълнителни национални директни плащания не 
надвишава тавана, посочен в приложение Va, част Б за съответната календарна 
година.

4. Хърватия може да вземе решение, въз основа на обективни критерии и след 
разрешение от Комисията, за размера на допълнителната национална помощ, която да 
бъде отпусната.



5. В разрешението на Комисията съгласно настоящия член се посочват съответните 
схеми за подпомагане и се определя равнището, до което могат да се плащат 
допълнителните национални директни плащания. 

По отношение на допълнителните национални директни плащания, предназначени за 
допълване на доброволното обвързано с производството подпомагане, посочени в 
дял IV, глава 1, в разрешението се посочват и отделните видове селскостопанска 
дейност или отделният селскостопански сектор, посочени в член 38, параграф 2, за 
които може да се отнасят допълнителните национални директни плащания.

Разрешението се дава посредством акт за изпълнение, приет без да се прилага 
процедурата, посочена в член 56, параграф 2 или параграф 3.

6. Условията за допустимост за допълнителни национални директни плащания за 
Хърватия са същите като условията за подпомагане по съответните схеми за 
подпомагане, предвидени в настоящия регламент.

7. Допълнителните национални директни плащания за Хърватия са предмет на 
всички корекции, които може да се наложат от промените в ОСП ▌. Те се предоставят 
в съответствие с обективни критерии и по такъв начин, че да се гарантира равно 
третиране на земеделските стопани и да се избегнат нарушения на пазара и на 
конкуренцията ▌.

8. Хърватия представя доклад с информация относно мерките за прилагане на 
допълнителните национални директни плащания не по-късно от 30 юни на годината 
след прилагането им. Докладът включва най-малко следното: 

а) всички промени в ситуацията, които дават отражение върху допълнителните 
национални директни плащания;

б) за всяко едно от допълнителните национални директни плащания — броя на 
бенефициерите, общия размер на отпуснатата допълнителна национална помощ, 
както и ▌хектарите, броя на животните или другите единици, за които са 
отпуснати помощи;

в) доклад за мерките за контрол, прилагани във връзка с предоставените 
допълнителни национални директни плащания. 

Член 17б
Специален национален резерв за разминирана земя за Хърватия

1. Считано от 2015 г., Хърватия уведомява Комисията не по-късно от 31 януари всяка 
година за площите, които са били идентифицирани в съответствие с член 57а, 
параграф 10 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и които са били възстановени за ползване 
за селскостопански дейности през предходната календарна година. 

Хърватия уведомява също така за броя на правата на плащане за земеделски стопани, 
налични към 31 декември от предходната календарна година, както и за 
неизползваните суми от специалния национален резерв за разминирана земя на 
същата дата.

Когато е приложимо, предвидените в първа и втора алинея уведомления се правят по 
региони, както е определено в съответствие с член 20, параграф 1.

2. Комисията изчислява ежегодно размера на увеличението, приложимо към сумите, 
определени за Хърватия в приложение II, при преразглеждането на това приложение в 
съответствие с член 6, параграф 2 с цел финансиране на подпомагането, което се 
предоставя в рамките на схеми, изброени в приложение I, за площите, посочени в 
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параграф 1, първа алинея от настоящия член. Тази сума се изчислява въз основа на 
данните, предоставени от Хърватия в съответствие с параграф 1, както и на 
прогнозните средни директни плащания на хектар в Хърватия за съответната година. 

Максималната сума, която се добавя в съответствие с първата алинея въз основа на 
всички площи, за които Хърватия е уведомила в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член до 2022 г., възлиза на 9 600 000 EUR и зависи от графика за 
въвеждане на директните плащания в съответствие с член 16а, ▌както е предвидено в 
приложение Vб.

3. Комисията, посредством актове за изпълнение, определя дела на сумата, която се 
добавя в съответствие с параграф 2, която Хърватия включва в специалния 
национален резерв за разминирана земя, за да разпредели права на плащане за 
площите, посочени в параграф 1, първа алинея. Този дял се изчислява въз основа на 
съотношението между тавана на схемата за основно плащане и сумата, посочена в 
приложение II, преди нейното увеличение в съответствие с параграф 2. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в 
член 56, параграф 2.

4. За 2015—2022 г. Хърватия използва специалния национален резерв за разминирана 
земя за разпределяне на права на плащане на земеделски стопани въз основа на 
разминираната земя, обявена от тях през въпросната година, при следните условия:

а) земята отговаря на условията за подпомагане по смисъла на член 25, параграф 2; 

б) въпросната земя е възстановена за ползване за селскостопански дейности през 
предходната календарна година

в) Комисията е уведомена за земята в съответствие с параграф 1 от настоящия 
член.

5. Стойността на правата на плащане, определена с настоящия член, се установява въз 
основа на националната или регионалната средна стойност на правата на плащане в 
годината на разпределяне в рамките на наличните средства в специалния национален 
резерв за разминирана земя. 

6. За да се отчетат последствията от възстановяването на разминираната земя 
за ползване за селскостопански дейности, както е съобщено от Хърватия в 
съответствие с настоящия член, Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове съгласно член 55, ▌за да адаптира сумите, посочени в 
приложение Vа ▌.

ДЯЛ III
СХЕМА ЗА ОСНОВНО ПЛАЩАНЕ, СХЕМА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ И 

СВЪРЗАНИ С ТЯХ ПЛАЩАНИЯ

ГЛАВА 1
Схема за основно плащане и схема за единно плащане на площ

Раздел 1
Създаване на схемата за основно плащане



Член 18
Права на плащане

1. Подпомагането по схемата за основно плащане се предоставя на земеделски стопани 
▌:
а) които придобиват права на плащане съгласно настоящия регламент чрез 

разпределение съгласно член 17б, параграф 4, първоначално разпределение 
съгласно член 21 или член 28д, от националния или регионалния резерв 
съгласно член 23 или чрез прехвърляне съгласно член 27;

или
б) които спазват член 9 и имат притежавани или взети под аренда права на 

плащане в държава членка, която е взела решение съгласно параграф 3 да 
запази съществуващите в нея права на плащане.

2. Правата на плащане, получени по схемата за единно плащане в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и с Регламент (ЕО) № 73/2009, изтичат на 
31 декември 2014 г.

3. Чрез дерогация от параграф 2 държавите членки, които са въвели схемата за 
единно плащане в съответствие с дял III, глава 5, раздел I или дял III, глава 6 от 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 или дял III, глава 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
могат до 1 август 2014 г. да решат да запазят правата на плащане. До 1 август 
2014 г. те уведомяват Комисията за това решение.

3а. В държавите членки, които прилагат параграф 3, когато броят на правата на 
плащане, определен съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 и Регламент (ЕО) 
№ 73/2009, които земеделският стопанин притежава към датата, определена в 
съответствие с член 78, буква б) от Регламент (ЕС) № [...] [HZR], надхвърля броя 
на отговарящите на условията за подпомагане хектари, декларирани от 
земеделския стопанин в заявлението му за подпомагане в съответствие с член 73, 
параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № [... ] [HZR] за 2015 г., и които са на 
негово разположение към датата, определена от държавата членка, която е не 
по-късно от датата, определена в тази държава членка за изменение на такова 
заявление за подпомагане, правата на плащане, чийто брой надхвърля броя на 
отговарящите на условията за подпомагане хектари, изтичат на тази дата.

Член 19
Таван на схемата за основно плащане

1. Чрез актове за изпълнение Комисията определя годишния национален таван за всяка 
държава членка за схемата за основно плащане, като от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, изважда годишните суми, които се определят в съответствие 
с членове 28з, 33, 35, 37 и 39. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

Сумата, изчислена в съответствие с първа алинея, може да се увеличи най-много 
с 3 % от годишния таван, определен в приложение II, след като се извади сумата, 
получена от прилагането на процента, определен в член 33, параграф 1 за 
съответната година. Когато дадена държава членка използва тази възможност, 
Комисията взема предвид полученото увеличение при определянето на годишния 
национален таван за схемата за основно плащане съгласно първа алинея. За 
целта до 1 август 2014 г. държавите членки уведомяват Комисията за 
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годишните проценти, с които изчислената по първа алинея сума ще бъде 
увеличена.

Държавите членки могат да преразглеждат решението си по втора алинея всяка 
година, като уведомяват Комисията за всяко подобно преразглеждане до 1 август 
на предходната година.

2. За всяка държава членка и всяка година общата стойност на всички  ▌права на 
плащане и националния резерв или регионалните резерви са равни на съответния 
национален таван, приет от Комисията съгласно параграф 1.

3. Ако таванът, приет от Комисията в съответствие с параграф 1, е различен от този за 
предходната година в резултат на решенията, взети от държавите членки в 
съответствие с параграф 1, трета алинея от настоящия член, член 14, 
параграф 1, последните две алинеи,  член 14, параграф 2, последните две алинеи, 
член 28ж, параграф 1, член 35, параграф 1, член 37, параграф 1 и/или член 39, 
държавата членка линейно намалява или увеличава стойността на всички права на 
плащане, за да се гарантира съответствие с параграф 2.

▌

Член 20
Регионално разпределение на националните тавани

1. Държавите членки могат да решат, до 31 юли 2014 г., да прилагат схемата за основно 
плащане на регионално равнище. В такъв случай те определят регионите в 
съответствие с обективни и недискриминационни критерии, като например техните 
агрономски и социално-икономически характеристики и техния регионален 
селскостопански потенциал или тяхната институционална или административна 
структура.

Държавите членки, които прилагат член 28в, могат да вземат решението 
съгласно първа алинея до 31 юли на годината, предхождаща първата година на 
прилагане на член 28г.

2. Държавите членки разделят националния таван за схемата за основно плащане, 
посочен в член 19, параграф 1, между регионите в съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии. 

При държавите членки, които не прилагат член 23, параграф 2, това разделяне се 
извършва след прилагането на линейното намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

3. Държавите членки могат да решат регионалните тавани да подлежат на годишни 
прогресивни изменения в съответствие с предварително определени годишни стъпки 
и с обективни и недискриминационни критерии, като например ▌селскостопански 
потенциал или екологични критерии.

4. Доколкото това е необходимо за спазване на приложимите регионални тавани, 
определени в съответствие с параграф 2 или 3, държавите членки извършват линейно 
намаление или увеличение на стойността на правата на плащане във всеки от 



съответните региони.

4а. Всяка държава членка, която прилага параграф 1, може да вземе решение да 
преустанови прилагането на схемата за основно плащане на регионално равнище 
от дата, която се определя от държавата членка.

5. Държавите членки, които прилагат параграф 1, уведомяват Комисията до 1 август 
2014 г. за решението по параграф 1 и за мерките, предприети в изпълнение на 
параграфи 2 и 3. Държавите членки, които прилагат член 28в, уведомяват 
Комисията до 1 август на съответната година за решението по параграф 1, 
втора алинея и за мерките, предприети в изпълнение на параграфи 2 и 3.

Държавите членки, които прилагат параграф 1, уведомяват Комисията за 
решението по параграф 4а до 1 август на годината, предхождаща първата година 
на прилагане на това решение.

Член 21
Първоначално разпределяне на правата на плащане

1. Права на плащане се разпределят на земеделските стопани, които имат право да 
получават директни плащания в съответствие с член 9, ако кандидатстват за 
разпределение на права на плащане по схемата за основно плащане до датата 
през 2015 г., която бъде определена в съответствие с член 78, буква б) от 
Регламент (ЕС) № [...] [HZR], освен в случай на непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства, при условие че те са имали право да получат плащания, преди 
каквито и да било намаления или изключвания, предвидени в дял II, глава 4 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, във връзка със заявление за подпомагане за директни 
плащания или преходно национално подпомагане или допълнителни национални 
директни плащания, или в случая на Кипър — държавни помощи, в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009, за 2013 г.

▌

Първата алинея не се прилага в държавите членки, които прилагат член 18, 
параграф 3.

В допълнение държавите членки могат да разпределят права на плащане на:

а) земеделските стопани, които за 2013 г. не са получили плащания във връзка 
със заявление за подпомагане съгласно посоченото в първа алинея, и до 
датата, определена от държавата членка в съответствие с член 11, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 за референтната 2013 г.:

i) в държавите членки, които прилагат схемата за единно плащане, са 
произвеждали плодове, зеленчуци, картофи за консумация, посадъчен 
материал от картофи, декоративни растения, ако съответната 
държава членка вземе такова решение за минимална площ, изразена в 
хектари, и/или са отглеждали лозя; или

ii) в държавите членки, които прилагат схемата за единно плащане на 
площ, са притежавали  земеделска площ, която към 30 юни 2003 г. не е 
била в добро селскостопанско състояние, както се предвижда в член 124, 
параграф 1 от Регламент (EО) № 73/2009; или
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б) земеделски стопани, на които през 2014 г. са им били разпределени права на 
плащане от националния резерв по схемата за единно плащане съгласно 
член 41 или член 57 от Регламент (ЕО) № 73/2009; или

в) земеделски стопани, които никога не са разполагали с права на плащане, 
определени съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009 или Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, и които подадат проверими доказателства, че до датата, 
определена от държавата членка в съответствие с член 11, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1122/2009 за референтната 2013 г., са произвеждали, 
отглеждали или култивирали селскостопански продукти, включително чрез 
прибиране на реколтата, доене, развъждане и отглеждане на животни за 
селскостопански цели. Държавите членки могат да добавят свои собствени 
обективни и недискриминационни критерии за допустимост за тази 
категория земеделски стопани по отношение на подходящи умения, опит 
или образование.

2. Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства броят на 
правата на плащане, разпределени за отделните земеделски стопани през 2015 г., е 
равен на броя на отговарящите на условията за подпомагане хектари, които 
земеделският стопанин обявява в заявлението си за подпомагане в съответствие с 
член73, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № […] [HZR] за 2015 г. и с които 
той разполага към датата, определена от държавата членка. Тази дата е не по-
късна от определената в тази държава членка дата за изменение на заявлението 
за подпомагане.

Държавите членки могат все пак да прилагат едно или повече от следните 
ограничения спрямо броя права на плащане, които трябва да се разпределят:

аа) дадена държава членка може да реши броят на правата на плащане да бъде 
равен или на броя на отговарящите на условията за подпомагане хектари, 
които земеделският стопанин е декларирал в съответствие с член 34, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 през 2013 г., или на броя на 
хектарите, посочени в първа алинея, в зависимост от това кой от двата 
броя е по-малък. За Хърватия тази възможност се прилага без да се засягат 
хектарите разминирана земя, за които трябва да се разпределят права на 
плащане в съответствие с член 17б, параграф 4;

а) когато общият брой отговарящи на условията за подпомагане хектари 
съгласно първа алинея, декларирани в държава членка, води до увеличаване с 
повече от 35 % от общия брой отговарящи на условията за подпомагане 
хектари, декларирани в съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) 
№ 73/2009 през 2009 г., или в случая на Хърватия — през 2013 г., държавите 
членки могат да ограничават броя на правата на плащане, които трябва да 
се разпределят през 2015 г., до най-малко 135 % или 145 % от общия брой на 
хектарите, декларирани през 2009 г., или в случая на Хърватия — общия 
брой отговарящи на условията за подпомагане хектари, декларирани през 
2013 г., в съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 73/2009.



Когато използват тази възможност, държавите членки разпределят на 
земеделските стопани намален брой права на плащане. Този брой се 
изчислява чрез прилагане на пропорционално намаление към допълнителния 
брой хектари, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани от 
всеки земеделски стопанин през 2015 г., в сравнение с броя хектари, 
отговарящи на условията за подпомагане по смисъла на член 34, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 73/2009, които той е декларирал в заявлението за 
подпомагане през 2011 г., или в случая на Хърватия — през 2013 г., без да се 
засягат хектарите разминирана земя, за които трябва да се разпределят 
права на плащане в съответствие с член 17б, параграф 4;

б) за целите на установяването на броя права на плащане, които да получи 
даден земеделски стопанин, държавите членки могат да решат да 
приложат коефициент за намаление спрямо посочените в първа алинея 
хектари, отговарящи на условията за подпомагане, които представляват 
постоянни пасища, разположени в региони с неблагоприятни климатични 
условия, дължащи се предимно на надморската височина и други природни 
ограничения, свързани с лошото качество на почвата, стръмността на 
терена и водоснабдяването;

в) държавите членки могат да решат, че броят на правата на плащане, които 
да се разпределят на земеделски стопанин, е равен на броя на отговарящите 
на условията за подпомагане хектари по първата алинея, които не са били 
хектари лозя към датата, определена от държавата членка в 
съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 за 
референтната 2013 г., или хектари обработваема земя с постоянни 
оранжерии.

3. В случай на продажба или отдаване под аренда на тяхното стопанство или на част от 
него, физическите или юридическите лица, които отговарят на условията от 
параграф 1, с договор, подписан преди датата през 2015 г., която  бъде определена 
в съответствие с член 78, буква б) от Регламент (ЕС) № […] [HZR], могат да 
прехвърлят правото да получат права на плащане ▌в съответствие с параграф 1 на 
един или повече земеделски стопани, при условие че последните отговарят на 
условията, залегнали в член 9. 

3а. Дадена държава членка може да вземе решение да определи минимален размер на 
стопанството, изразен в отговарящи на условията хектари, за който може да се 
отправи искане за установяването на права на плащане. Този минимален размер 
не надвишава праговете, определени в член 10, параграф 1, първа алинея, 
буква б),във връзка с втора алинея от посочения параграф.

3б. Когато е приложимо, държавите членки уведомяват Комисията за посочените в 
настоящия член решения до 1 август 2014 г.

4.4. Чрез актове за изпълнение Комисията приема правила за заявленията за разпределяне 
на права на плащане, подадени през годината на разпределяне на правата на плащане, 
когато въпросните права на плащане все още не могат да бъдат категорично 
установени и когато разпределянето е засегнато от специфични обстоятелства. Тези 
актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.



RR\1008806BG.doc 45/189 PE474.052v02-00

BG



Член 22
Стойност на правата на плащане и сближаване

1. През 2015 г. държавите членки изчисляват единичната стойност на правата на 
плащане, като фиксиран процент от националния таван, посочен в 
приложение II, се раздели за всяка съответна година на броя на правата на 
плащане през 2015 г. на национално или регионално равнище, с изключение на 
разпределените от националния резерв или от регионалния резерв през 2015 г.

Посоченият в първа алинея фиксиран процент се изчислява, като националният 
или регионалният таван, определен за 2015 г. в съответствие с член 19 или член 20, 
след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 23, параграф 1 или, 
когато е приложимо, в член 23, параграф 2, се раздели на националния таван за 
2015 г., посочен в приложение II. Броят на правата на плащане се изразява в брой, 
съответстващ на броя на хектарите.

2. Чрез дерогация от посочения в параграф 1 метод на изчисляване държавите 
членки могат да разграничават стойността на правата на плащане през 2015 г., 
с изключение на разпределените от националния или регионалния резерв през 
2015 г., за всяка конкретна година въз основа на първоначалната им единична 
стойност.

3. Първоначалната единична стойност на правата на плащане, посочена в 
параграф 2, се определя по един от следните методи:

а) като фиксиран процент на плащанията, които земеделският стопанин е 
получил за 2014 г. по схемата за единно плащане в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009 преди намаленията и изключванията, предвидени в 
дял II, глава 4 от същия регламент, се раздели на броя на правата на 
плащане, които му се отпускат за 2015 г., с изключение на разпределените от 
националния или регионалния резерв през 2015 г. Този фиксиран процент се 
изчислява, като таванът на схемата за основно плащане, който се определя в 
съответствие с член 19, параграф 1 или член 20, параграф 2 от настоящия 
регламент за 2015 г., след прилагане на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1 или, когато е приложимо, в член 23, параграф 2, се раздели 
на сумата на плащанията за 2014 г. по схемата за единно плащане преди 
намаленията или изключванията;

б) като фиксиран процент на стойността на правата, включително 
специалните права, които земеделският стопанин е притежавал към 
датата на подаване на заявлението за 2014 г. по схемата за единно плащане в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009, се раздели на броя на правата на 
плащане, които му се отпускат за 2015 г., с изключение на разпределените от 
националния или регионалния резерв през 2015 г. Този фиксиран процент се 
изчислява, като таванът на схемата за основно плащане, който се определя в 
съответствие с член 19, параграф 1 или член 20, параграф 2 от настоящия 
регламент за 2015 г., след прилагане на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1 или, когато е приложимо, в член 23, параграф 2, се раздели 
на общата стойност на всички права, включително специалните права, в 
държавата членка за 2014 г. по схемата за единно плащане.
За целите на настоящата буква се счита, че земеделският стопанин 
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притежава права на плащане към датата на подаване на заявлението за 
2014 г., когато до тази дата са му разпределени или окончателно прехвърлени 
права на плащане;

в) като фиксиран процент от общата стойност на подпомагането, което 
земеделският стопанин е получил за 2014 г. по схемата за единно плащане на 
площ в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009 и съгласно членове 132, 133 
и 133a от Регламент (ЕО) № 73/2009 преди намаленията и изключванията, 
предвидени в дял II, глава 4 от същия регламент, се раздели на броя на 
разпределените му през 2015 г. права на плащане, с изключение на 
разпределените от националния резерв или от регионалния резерв през 2015 г. 
Този фиксиран процент се изчислява, като таванът на схемата за основно 
плащане, който се определя в съответствие с член 19, параграф 1 или член 20, 
параграф 2 от настоящия регламент за 2015 г., след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, параграф 1 или, когато е приложимо, в 
член 23, параграф 2, се раздели на общия размер на подпомагането, 
отпуснато по схемата за единно плащане на площ и съгласно членове 132, 133 
и 133a от Регламент (ЕО) № 73/2009 за 2014 г. в съответната държава членка 
или регион преди намаленията или изключванията.
Държавите членки, които в съответствие с член 18, параграф 3 решат да 
запазят съществуващите в тях права на плащане, изчисляват 
първоначалната единична стойност на дадено право на плащане, като 
умножат стойността на правата по фиксиран процент. Този фиксиран 
процент се изчислява, като таванът на схемата за основно плащане, който 
се определя в съответствие с член 19, параграф 1 или член 20, параграф 2 от 
настоящия регламент за 2015 г., след прилагане на линейното намаление, 
предвидено в член 23, параграф 1 или, когато е приложимо, в член 23, 
параграф 2, се раздели на сумата на плащанията за 2014 г. по схемата за 
единно плащане преди намаленията или изключванията.
За целите на изчисленията в първа и втора алинея, и при условие че не се 
прилагат доброволното обвързано с производството подпомагане съгласно 
дял IV от настоящия регламент спрямо съответните сектори, държавите 
членки могат да вземат предвид и подпомагането, отпуснато за 
календарната 2014 година по една или няколко от схемите за плащане 
съгласно член 52, член 53, параграф 1 и член 68, параграф 1, букви а) и б) от 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и само за държавите членки, приложили схемата 
за единно плащане на площ, предвидена в член 68, параграф 1, буква в) и 
членове 126, 127 и 129 от същия регламент.

Ако обаче държава членка е решила да приложи доброволното обвързано с 
производството подпомагане в съответствие с дял  IV от настоящия 
регламент, тя може да вземе под внимание различията между равнището на 
подпомагането, отпуснато за календарната 2014 година, и равнището на 
подпомагането, което ще бъде отпуснато в съответствие с дял IV от 
настоящия регламент, за изчисляване на увеличението, посочено в първа 
алинея, при условие че:



▌

i) доброволното обвързано с производството подпомагане в съответствие 
с дял IV от настоящия регламент се прилага за сектор, за който е 
отпуснато подпомагане през календарната 2014 година съгласно член 52, 
член 53, параграф 1, член 68, параграф 1, букви a) и б) за държавите 
членки, приложили схемата за единно плащане на площ — съгласно 
член 68, параграф 1, буква в) и членове 126, 127 и 129 от Регламент (ЕО) 
№ 73/2009; и

ii) сумата за единица от това подпомагане се намалява в сравнение със 
сумата за единица от подпомагането през 2014 г.

4. За целите на параграфи 3 и 5а въз основа на обективни критерии държавата членка 
може да предвиди, в случаите на продажба, отпускане или изтичане на цялата или на 
част от арендата на земеделски площи след датата, определена в съответствие с 
член 35 или член 124, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и преди датата, 
определена в съответствие с член 26 от настоящия регламент, увеличението на 
стойността на правата на плащане, които биха били разпределени на въпросния 
земеделски стопанин, или част от него, да бъде върнато в националния резерв или в 
регионалния резерв, когато увеличението би довело до неочаквани облаги за 
въпросния земеделски стопанин.

Обективните критерии се установяват по такъв начин, че да се осигури 
равнопоставеното третиране на земеделските стопани и да се избегнат нарушения на 
пазарните условия и на конкуренцията, като те включват най-малко следното:

а) минималната продължителност на арендата;

б) дела от полученото плащане, който се връща в националния резерв или в 
регионалния резерв.

5. Най-късно считано от референтната 2019 година, всички права на плащане в дадена 
държава членка или, в случай на прилагане на член 20 — в даден регион, имат еднаква 
единична стойност.

▌

5а. Чрез дерогация от параграф 5 дадена държава членка може да реши единичната 
стойност на правата на плащане, чиято първоначална единична стойност, 
изчислена в съответствие с параграф 3, е по-ниска от 90 % от националната или 
регионалната единична стойност през 2019 г., най-късно за референтната 
2019 година, да се увеличи най-малко с една трета от разликата между 
първоначалната им единична стойност и 90 % от националната или 
регионалната единична стойност през 2019 г.

Държавите членки могат да решат да установят процента, посочен в първа 
алинея, на равнище, което е по-високо от 90 %, но не надвишава 100 %.

Освен това държавите членки предвиждат, най-късно за референтната 2019 г., 
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че никое право на плащане няма единична стойност, по-ниска от 60 % от 
националната или регионалната единична стойност през 2019 г., освен ако това 
води до максимално намаление над процентния праг, посочен в последната 
алинея от настоящия параграф, в държавата членка, прилагаща този праг. В 
този случай минималната единична стойност се определя на равнище, което е 
необходимо за зачитането на този праг.

Националната или регионалната единична стойност през 2019 г., посочена в 
първа и трета алинея, се изчислява, като фиксиран процент от националния 
таван в приложение II или от регионалния таван за календарната 2019 година се 
раздели на броя на правата на плащане за 2015 г., с изключение на разпределените 
от националния или регионалния резерв през 2015 г. Този фиксиран процент се 
изчислява, като таванът на схемата за основно плащане, който следва да бъде 
определен съгласно член 19, параграф 1 или член 20, параграф 2 за 2015 г., след 
прилагане на линейното намаление, предвидено в член 23, параграф 1 или, когато 
е приложимо, в член 23, параграф 2, се раздели на националния таван, посочен в 
приложение II, или на регионалния таван, за 2015 г.

Регионалните тавани, посочени в четвърта алинея, се изчисляват посредством 
прилагането на фиксиран процент от националния таван, определен в 
приложение II за 2019 г. Този фиксиран процент се изчислява, като съответните 
регионални тавани, установени в съответствие с член 20, параграф 2, се 
разделят на тавана, който се определя съгласно член 19, параграф 1 за 2015 г., 
след прилагане на линейното намаление, предвидено в член 23, параграф 1, когато 
се прилага член 20, параграф 2, втора алинея.

За да се финансира повишаването на стойността на правата на плащане по 
настоящия параграф, когато правата на плащане имат първоначална единична 
стойност, по-висока от средната национална или регионална стойност през 
2019 г., разликата между първоначалната им единична стойност и 
националната или регионалната единична стойност през 2019 г. се намалява въз 
основа на обективни и недискриминационни критерии, които се определят от 
държавите членки. Тези критерии могат да включват установяването на 
максимално намаление на първоначалната единична стойност в размер на 30 %.

6. При прилагането на параграф 2 преминаването от първоначалната единична 
стойност на правата на плащане, установена в съответствие с параграф 3, и 
окончателната им единична стойност през 2019 г., установена в съответствие с 
параграф 5 или параграф 5а, се прави на равни етапи, считано от 2015 г. или, 
когато е приложимо, за държавите членки, които в съответствие с член 18, 
параграф 3 решат да запазят съществуващите в тях права на плащане, чрез 
прилагане на мерките, за които е взето решение на национално равнище в 
съответствие с член 63, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. За да се 
осигури спазването на фиксирания процент на националния таван съгласно 
приложение ІІ, посочен в параграф 1 от настоящия член, за всяка година, 
стойността на правото на плащане с първоначална единична стойност, по-
висока от националната или регионалната средна стойност за 2019 г. се 
коригира.



През 2015 г. държавите членки уведомяват земеделските стопани за 
стойността на техните права на плащане, изчислени в съответствие с 
настоящия член за всяка година от периода, обхванат от настоящия регламент. 

7. Държавите членки съобщават на Комисията посочените в настоящия член 
решения до 1 август 2014 г.

8. За Хърватия всяко позоваване в настоящия член на националния резерв да се чете 
като включващо специалния национален резерв за разминиране, посочен в 
член 17б от настоящия регламент.

Освен това сумата, произтичаща от специалния национален резерв за 
разминиране, се приспада от таваните на схемата за основно плащане, посочени 
в параграф 1, втора алинея, параграф 3, първа и втора алинея и в параграф 5а, 
четвърта и пета алинея.

Раздел 2
Национален резерв или регионални резерви

Член 23
Създаване и използване на националния или регионалния резерв

1. Всяка държава членка създава национален резерв. За тази цел през първата година на 
прилагане на схемата за основно плащане държавите членки извършват линейно 
процентно намаление на тавана на схемата за основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран националният резерв. ▌

▌
2. Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки, които прилагат член 20, могат 

да създадат регионални резерви. За тази цел през първата година на прилагане на 
схемата за основно плащане държавите членки извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за основно плащане на регионално равнище, 
посочен в член 20, параграф 2, първа алинея, за да бъде сформиран регионалният 
резерв.

2а. Намалението, посочено в параграфи 1 и 2, не надхвърля 3 %, освен ако това е 
необходимо за покриване на нуждите за разпределението по параграф 4 и/или 
параграф 5, буква а) за 2015 г. или, за държавите членки, които прилагат 
член 28в — за първата година на прилагане на член 28г.

3. Държавите членки разпределят права на плащане от националния си резерв или 
регионалните си резерви в съответствие с обективни критерии и по такъв начин, че 
да се осигури равнопоставеното третиране на земеделските стопани и да се избегнат 
нарушения на пазара и на конкуренцията.

3а. Посочените в параграф 3 права на плащане се разпределят само за земеделски 
стопани, които имат право да им се отпуснат директни плащания съгласно 
член 9.

4. Държавите членки използват националния си резерв или регионалните си резерви, за 
да разпределят приоритетно права на плащане на млади земеделски стопани и на 
земеделски стопани, които започват своята селскостопанска дейност.

 ▌
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5. Държавите членки могат да използват националния си резерв или регионалните си 
резерви, за да:

а) разпределят правата на плащане на земеделски стопани, с цел да предотвратят 
изоставянето на земя, включително в райони, които са обект на програми за 
преструктуриране и/или за развитие във връзка с форма на публична 
интервенция, ▌и/или да компенсират земеделските стопани за специфични 
неблагоприятни условия ▌;

aa) разпределят права на плащане на земеделски стопани, на които не са 
разпределени права на плащане съгласно настоящата глава, поради 
непреодолима сила или извънредни обстоятелства;

aб) разпределят, в държавите членки, прилагащи член 18, параграф 3 от 
настоящия регламент, правата на плащане на земеделски стопани, чийто 
брой отговарящи на условията хектари, декларирани през 2015 г. в 
съответствие с член 73, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № […] [HRZ] 
и с които те разполагат към дата, определена от държавата членка, която 
не е по-късна от датата, определена от тази държава членка за изменение 
на заявленията за помощ, е по-висок от броя на правата на плащане, 
установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1782/2003 и с Регламент 
(ЕО) № 73/2009, които те притежават към датата, която се определя в 
съответствие с член 78, буква б) от Регламент (ЕС) № […] [HZR];

б) увеличават линейно на постоянна основа стойността на всички права на 
плащане по схемата за основно плащане на национално или регионално равнище, 
ако националният резерв или регионалните резерви надвишат 0,5 [...] % от 
годишния национален или регионален таван по схемата за основно плащане, 
при условие че на разположение остават достатъчни суми за разпределения по 
параграф 4, по буква а) от настоящия параграф и по параграф 7;

в) покриват годишните нужди съгласно член 37, параграф 2 и член 51, 
параграф 1.

За целите на настоящия параграф държавите членки решават какви са 
приоритетите между различните посочени тук употреби.

6. Когато се прилагат параграф 4 и параграф 5, букви а) и ав), държавите членки 
установяват стойността на правата на плащане, разпределени на земеделските 
стопани, въз основа на националната или регионалната средна стойност на правата на 
плащане през годината на разпределение.

Националната или регионалната средна стойност се изчислява, като 
националният или регионалният таван, установен в съответствие с член 19, 
параграф 1 или член 20, параграф 2 за годината на разпределение, с изключение на 
размера на националния или регионалния резерв, се раздели на броя на 
разпределените права на плащане.

Държавите членки определят стъпките за годишните прогресивни изменения на 
стойността на правата на плащане, разпределени от националния или 



регионалния резерв, като отчитат промените в таваните за схемата за основно 
плащане, посочени в член 19, параграф 1 и член 20, параграф 2, които произтичат 
от вариации в равнището на националните тавани, определени в приложение II.

7. Когато земеделският стопанин има право да получи права на плащане или увеличение 
на стойността на съществуващите права по силата на окончателно съдебно решение 
или по силата на окончателен административен акт на компетентен орган на държава 
членка, земеделският стопанин получава броя и стойността на правата на плащане, 
посочени във въпросното решение или акт на дата, която се определя от държавата 
членка. Тази дата обаче не е по-късна от последната дата за представяне на заявление 
по схемата за основно плащане след датата на съдебното решение или 
административния акт, като се вземе предвид прилагането на членове 25 и 26.

8. При прилагането на параграф 4, параграф 5, буква а) и параграф 7 държавите 
членки могат или да разпределят нови права, или да увеличат единичната 
стойност на всички съществуващи права на даден земеделски стопанин до 
стойността на националната или регионалната средна стойност.

9. За целите на настоящия член се прилагат следните определения:

а) „млади земеделски стопани“ са земеделските стопани, които отговарят на 
условията по член 36, параграф 2 и, когато е приложимо — на условията по 
член 36, параграф 7; 

б) „земеделски стопани, които започват своята селскостопанска дейност“ 
означава физическо или юридическо лице, което през петте години, 
предшестващи началото на селскостопанската дейност, не се е занимавало 
със селскостопанска дейност от свое име и за своя сметка или което не е 
имало контрол върху юридическо лице, което се е занимавало със 
селскостопанска дейност. Когато става дума за юридическо лице, 
физическото лице или лица, които контролират това юридическо лице, не 
трябва да са се занимавали със селскостопанска дейност от свое име и за 
своя сметка или не трябва да са имали контрол върху юридическо лице, 
което се е занимавало със селскостопанска дейност през петте години, 
предхождащи началото на селскостопанската дейност на юридическото 
лице.

Що се отнася до земеделските стопани от обхвата на настоящата буква, 
държавите членки могат да добавят собствени обективни и 
недискриминационни критерии за подбор по отношение на уменията, опита 
и образованието.

Член 24

Попълване на националния резерв и на регионалните резерви

1. Националният резерв или регионалните резерви се попълват от суми, произтичащи 
от:

а) права на плащане, които не са породили право на плащане през две 
последователни години поради прилагането на:

i) член 9,
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ii) член 10, параграф 1,

iii) член 11, параграф 4;
б)  права на плащане, чийто брой е равностоен на общия брой права на плащане, 

които не са били активирани от земеделски стопанин в съответствие с член 25 в 
продължение на две последователни години, с изключение на случаите на 
непреодолима сила или извънредни обстоятелства. За целите на 
установяването на това кои права на плащане, притежавани от даден 
земеделски стопанин, подлежат на връщане в националния или регионалния 
резерв, предимство имат правата на плащане с най-ниска стойност;

в) права на плащане, които доброволно са върнати от земеделските стопани;

г) прилагането на член 22, параграф 4;
д) неправомерно предоставени права на плащане в съответствие с член 65 от 

Регламент (ЕС) № […] [HZR];
е) линейно намаление на стойността на правата на плащане по схемата за 

основно плащане на национално или регионално равнище, когато 
националният или регионалният резерв не е достатъчен да се покрият 
случаите, посочени в член 23, параграф 7. Държавите членки могат, когато 
считат това за необходимо, да прилагат линейни намаления за случаите, 
посочени в член 23, параграф 4;

ж) прилагането на член 27, параграф 2б.
2. Комисията приема посредством актове за изпълнение необходимите мерки за 

връщане в националния или регионалния резерв на неактивираните права на 
плащане. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

Раздел 3
Прилагане на схемата за основно плащане

Член 25
Активиране на права на плащане

1. По схемата за основно плащане на земеделските стопани се отпуска подпомагане▌— 
посредством декларация в съответствие с член 26, параграф 1 — след активиране на 
право на плащане на хектар, отговарящ на условията за подпомагане, в държавата 
членка, в която е било разпределено правото на плащане. Активираните права на 
плащане дават право на годишно плащане на определените в тях суми, без да се 
засягат прилагането на финансовата дисциплина, постепенното намаляване и 
определянето на горна граница, линейните намаления в съответствие с член 7, 
член 37, параграф 2 и член 51, параграф 1, както и прилагането на член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

2. За целите на настоящия дял „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ 

означава:



а) всяка земеделска площ от стопанството, която се използва за селскостопанска 
дейност или, когато площта се използва и за неселскостопански дейности, която 
се използва предимно за селскостопански дейности, включително площи, които 
не са били в добро селскостопанско състояние към 30 юни 2003 г. в 
държавите членки, присъединили се към Съюза на 1 май 2004 г., които са 
избрали да прилагат схемата за единно плащане на площ; или

б) всяка площ, която през 2008 г. е дала право на плащане по схемата за единно 
плащане или по схемата за единно плащане на площ, определени съответно в 
дял ІII и дял ІVа от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и която:

i) вече не отговаря на определението за „хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане“ по буква а) в резултат на прилагането на 
Директива 92/43/ЕИО, Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета ▌1 и Директива 2009/147/ЕО, или 

ii) за времетраенето на съответното задължение на земеделския стопанин е 
залесена съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 или член 43 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005, или член 23 от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR], или съгласно национална схема, чиито условия отговарят на член 43, 
параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 или член 23 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], или

iii) за времетраенето на съответното задължение на земеделския стопанин е 
площ, оставена под угар съгласно членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) 
№ 1257/1999 или съгласно член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и член 29 
от Регламент (ЕС) № […] [RDR].

За целите на първа алинея, буква а):
i) когато земеделска площ от дадено стопанство се използва и за 

неселскостопански дейности, се счита, че въпросната площ се използва 
предимно за селскостопански дейности, ако тези селскостопански дейности 
могат да се осъществяват, без да бъдат значително възпрепятствани от 
интензитета, характера, продължителността и времето на 
неселскостопанските дейности, 

ii) държавите членки могат да изготвят списък с площите, които се 
използват предимно за неселскостопански дейности.

Държавите членки установяват критерии за изпълнението на втора алинея на своята 
територия.

За да отговарят на условията за подпомагане, площите трябва да съответстват на 
определението за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, през цялата 
календарна година, освен в случай на непреодолима сила или при извънредни 
обстоятелства.

За целите на формулирането на определение за „хектар, отговарящ на условията 
за подпомагане“ държавите членки, които решават да включат в него хектари 
постоянни пасища, когато тревите и другите тревни фуражи традиционно не 
преобладават в зоните за пасища, по смисъла на член 4, параграф 1, буква з), 
могат да приложат коефициент за намаление с цел преобразуване на тези 

1 Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 
2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на 
политиката за водите (OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
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хектари в „хектари, отговарящи на условията за подпомагане“.

3. Площите, използвани за производство на коноп, представляват хектари, отговарящи 
на условията за подпомагане, само ако използваните сортове имат съдържание на 
тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,2 %.

Член 26
Деклариране на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане

1. За целите на активирането на правата на плащане, предвидено в член 25, 
параграф 1, земеделският стопанин декларира парцелите, които съответстват на 
хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, във връзка с всяко право на 
плащане. Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, тези 
парцели са на разположение на земеделския стопанин на определена от държавата 
членка дата, която е не по-късна от определената в тази държава членка дата за 
изменение на заявлението за подпомагане, както е посочено в член 73, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

2. В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да оправомощят земеделския 
стопанин да промени декларацията си, при условие че запазва най-малко броя 
хектари, които съответстват на правата му на плащане, и отговаря на условията за 
отпускане на плащането по схемата за основно плащане за въпросната площ.

Член 27
Прехвърляне на права на плащане

1. Правата на плащане могат да се прехвърлят само на земеделски стопанин, който има 
право да му бъдат отпуснати директни плащания съгласно член 9 и е установен в 
същата държава членка, освен в случаите на прехвърляне по силата на действително 
или бъдещо наследяване.

Дори в случай на действително или бъдещо наследяване обаче правата на плащане 
могат да се активират само в държавата членка, в която правата на плащане са 
разпределени.

2. При прилагането на член 20, параграф 1 правата на плащане могат да бъдат 
прехвърлени или активирани само в рамките на същия регион, освен в случаите 
на действително или бъдещо наследяване. Същевременно, дори в случай на 
действително или бъдещо наследяване, правата на плащане могат да се 
активират само в региона, в който са разпределени правата на плащане.

2a. Държавите членки, които не прилагат член 20, параграф 1, могат да решат, че 
правата на плащане могат да бъдат прехвърлени или активирани само в 
рамките на един и същи регион, освен в случаите на действително или бъдещо 
наследяване.

Тези региони се определят на подходящото териториално равнище в 
съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно 
третиране на земеделските стопани и да се избегнат нарушения на пазара и в 



областта на конкуренцията.

2б. Когато права на плащане се прехвърлят без земята, държавите членки, като 
действат в съответствие с общите принципи на правото на Съюза, могат да 
решат част от прехвърлените права на плащане да бъдат върнати обратно в 
националния или регионалния резерв или единичната им стойност да бъде 
намалена в полза на националния или регионалния резерв. Това намаление може 
да се приложи спрямо един или няколко вида прехвърляния.

3. Посредством актове за изпълнение Комисията, определя реда и условията за 
уведомяване на националните власти относно прехвърлянето на права на плащане, 
което трябва да извършат земеделските стопани, и сроковете, в които трябва да 
се извърши това уведомяване. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

Член 28
Делегирани правомощия

1. С цел гарантиране на закрилата на правата на бенефициерите и изясняване на 
специфичните положения, които могат да възникнат в хода на прилагането на 
схемата за основно плащане, Комисията се оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 относно:

а) правилата за допустимост и за достъп на земеделските стопани във връзка със 
схемата за основно плащане, в случай на действително или бъдещо наследяване, 
наследяване под аренда, промяна на правния статут или на наименованието, 
прехвърляне на права на плащане, както и в случай на сливане или разделяне на 
стопанството и в случай на прилагане на договорната клауза, посочена в 
член 21, параграф 3;

б) правилата за изчисляване на стойността и броя или за увеличаване или 
намаляване на стойността на правата на плащане във връзка с разпределението на 
права на плащане съгласно всяка от разпоредбите на настоящия дял, в това число 
правила:

i) относно възможността за временна стойност и брой или за временно 
увеличаване на правата на плащане, разпределени въз основа на заявление 
от земеделския стопанин, 

ii) относно условията за установяване на временна и окончателна стойност и 
брой на правата на плащане, 

iii) относно случаите, когато договор за продажба или отдаване под аренда би 
могъл да засегне разпределението на правата на плащане;

в) правилата за установяване и изчисляване на стойността и броя на правата на 
плащане, получени от националния резерв или от регионалните резерви;

г) правилата за изменението на единичната стойност на правата на плащане в 
случаите на части от права на плащане и на прехвърляне на права на плащане по 
член 27, параграф 2б;

д) критериите за прилагане на вариантите по член 21, параграф 1, букви а), б) и 
в);

да) критериите за прилагане на посочените в член 21, параграф 2 ограничения на 
броя на правата на плащане, които да бъдат разпределени;
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е) критериите за разпределянето на правата на плащане съгласно член 23, 
параграфи 4 и 5;

▌

жа) критериите за определяне на коефициента за намаление, посочен в 

член 25, параграф 2, пета алинея.

2. За да се гарантира правилното управление на правата на плащане, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 по 
отношение на правилата относно съдържанието на декларацията и на 
изискванията за активиране на правата на плащане.

3. С оглед на опазването на общественото здраве, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в съответствие с член 55 по отношение на правилата, 
които обвързват отпускането на плащанията с използването на сертифицирани семена 
за определени сортове коноп, и за формулиране на процедурата за определяне на 
сортовете коноп и проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол, посочено в 
член 25, параграф 3. 

▌[Глава 1а е преместена]
Раздел 4

Схема за единно плащане на площ
Член 28в

Схема за единно плащане на площ
1. Държавите членки, които през 2014 г. прилагат схемата за единно плащане на 

площ, залегнала в дял V, глава 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
продължат да прилагат тази схема при условията, определени в същия 
регламент, най-късно до 31 декември 2020 г. Те уведомяват Комисията до 
1 август 2014 г. за своето решение и за крайната дата на прилагане.
През периода на прилагане на схемата за единно плащане на площ, раздели 1, 2 и 3 
от настоящата глава не се прилагат за тези държави членки, с изключение на 
член 20, параграфи 1 и 5 и член 25, параграфи 2 и 3.

1а. Единното плащане на площ се предоставя на годишна база за всеки отговарящ на 
условията за подпомагане хектар, деклариран от земеделския стопанин в 
съответствие с член 73, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № […] [HZR]. То 
се изчислява всяка година като годишният финансов пакет, определен в 
съответствие с параграф 2 от настоящия член, се раздели на общия брой 
отговарящи на условията за подпомагане хектари, декларирани в съответната 
държава членка в съответствие с член 73, параграф 1, буква а) от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].



1б. Чрез дерогация от параграф 1а държавите членки, които решат да прилагат 
член 28г най-късно от 1 януари 2018 г., могат да използват за периода на 
прилагане на настоящия член  до 20 % от годишния финансов пакет, посочен в 
параграф 1а, за да разграничат единното плащане на площ за хектар.
За да разграничат единното плащане на площ за хектар, държавите членки 
вземат предвид подпомагането, предоставено през календарната 2014 година по 
една или няколко схеми съгласно член 68, параграф 1, букви а), б) и в) и 
членове 126, 127 и 129 от Регламент (ЕО) № 73/2009.
За Кипър подпомагането може да бъде разграничено като се отчетат 
специалните финансови пакети по сектори, определени в приложение ХVІІа от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, като се приспадне помощта, предоставена за същия 
сектор съгласно член 28ва.

2. За всяка държава членка, която прилага схемата за единно плащане на площ, 
Комисията определя чрез актове за изпълнение годишния национален таван за 
схемата за единно плащане на площ, като от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, изважда годишните суми, които се определят в 
съответствие с членове 28з, 33, 35, 37 и 39. Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

3. Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, 
посочените в параграф 1а хектари са на разположение на земеделския стопанин 
на определена от държавата членка дата, която е не по-късна от определената в 
тази държава членка дата за изменение на заявлението за подпомагане, както е 
посочено в член 73, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [HZR].

4. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 относно правилата за допустимост и достъп на 
земеделските стопани до схемата за единно плащане на площ.

Член 28ва
Преходно национално подпомагане

1. Държавите членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ в 
съответствие с член 28в, могат да решат да предоставят преходно национално 
подпомагане през 2015—2020 г.

2. Преходното национално подпомагане може да бъде предоставено на земеделски 
стопани в секторите, по отношение на които през 2013 г. е било предоставено 
такова подпомагане, или за България и Румъния — допълнителни национални 
директни плащания.

3. Условията за предоставяне на подпомагането са идентични с тези, които са 
разрешени за предоставянето на плащания съгласно член 132, параграф 7 или 
член 133а от Регламент (ЕО) № 73/2009 за 2013 г., с изключение на намалението 
на плащанията, приложено поради модулацията съгласно членове 7 и 10 от 
същия регламент.

4. Общият размер на подпомагането, което може да бъде предоставено на 
земеделските стопани във всеки един от секторите, посочени в параграф 2, се 
ограничава до следните проценти от финансови пакети по сектори, разрешени 
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от Комисията в съответствие с член 132, параграф 7 или член 133а, параграф 5 
от Регламент 73/2009 на Съвета през 2013 г.:

- 75 % през 2015 г.

- 70 % през 2016 г.

- 65 % през 2017 г.

- 60 % през 2018 г.

- 55 % през 2019 г.

- 50 % през 2020 г.

За Кипър този процент се изчислява въз основа на специалните финансови 
пакети по сектори, определени в приложение ХVІІа от Регламент (ЕО) 
№ 73/2009.

5. Параграфи 2 и 3 не се прилагат за Кипър.

6. Държавите членки уведомяват Комисията за решенията, посочени в параграф 1, 
най-късно до 31 март всяка година. Уведомлението съдържа следното:

а) финансовия пакет по сектори;

б) когато е уместно, максималната ставка на преходното национално 
подпомагане.

7. Държавите членки могат да вземат решение, въз основа на обективни критерии 
и в рамките на ограниченията, определени съгласно параграф 4, за размера на 
преходното национално подпомагане, което да бъде отпуснато.

Раздел 5
Прилагане на схемата за основно плащане в държавите членки, които са приложили 

схемата за единно плащане на площ

Член 28г
Въвеждане на схемата за основно плащане в държави членки, които са прилагали 

схемата за единно плащане на площ

Освен ако не е предвидено друго в настоящия раздел, настоящият дял се прилага за 

държавите членки, които са прилагали схемата за единно плащане на площ, предвидена 

в раздел 4 от настоящата глава.

Членове 21 и 22 не се прилагат.



Член 28д

Първоначално разпределяне на правата на плащане

1. Правата на плащане се разпределят на земеделски стопани, които имат право 
да им се отпуснат директни плащания съгласно член 9, ако подадат заявление за 
разпределяне на права на плащане съгласно схемата за основно плащане до дата, 
която се определя в съответствие с член 78, буква б) от Регламент (ЕС) № ... 
[HZR] през първата година от прилагането на схемата за основно плащане, освен 
в случай на непреодолима сила или при извънредни обстоятелства. Правата се 
разпределят на земеделските стопани, които са имали право да получат 
плащания преди каквото и да е намаление или изключване, предвидени в дял ІІ, 
глава 4 от Регламент (ЕС) № 73/2009, във връзка със заявление за подпомагане за 
директни плащания или преходно национално подпомагане, или допълнителни 
национални директни плащания, или, за Кипър, държавна помощ в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 73/2009 за 2013 г.
Освен това държавите членки могат за разпределят права на плащане на 
земеделските стопани, които за 2013 г. не са получили плащания във връзка със 
заявление за подпомагане съгласно посоченото в първа алинея, и до датата, 
определена от държавата членка в съответствие с член 11, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1122/2009 за референтната 2013 година, са имали само 
селскостопанска земя, която не е била в добро селскостопанско състояние към 
30 юни 2003 г., съгласно предвиденото в член 124, параграф 1 от Регламент (EО) 
№ 73/2009. 

2. Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства броят на 
правата на плащане, разпределени за отделните земеделски стопани през 
първата година на прилагане на схемата за основно плащане, е равен на броя на 
хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, които земеделският 
стопанин декларира в заявлението за подпомагане в съответствие с член 73, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [HZR] за първата година на прилагане на 
схемата за основно плащане и с които той разполага към дата, определена от 
държавата членка, която не е по-късна от датата, определена от тази държава 
членка за изменение на заявленията за подпомагане.

3. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с 
член 55 с цел определяне на допълнителни правила за въвеждането на схемата за 
основно плащане в държавите членки, които са прилагали схемата за единно 
плащане на площ.

4. Чрез актове за изпълнение Комисията приема правила за заявленията за 
разпределяне на права на плащане, подадени през годината на разпределяне на 
правата на плащане, когато въпросните права на плащане все още не могат да 
бъдат категорично установени и когато разпределянето е засегнато от 
специфични обстоятелства.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

Член 28е
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Стойност на правата на плащане

1. През първата година на прилагане на схемата за основно плащане държавите 
членки изчисляват единичната стойност на правата на плащане, като разделят 
фиксиран процент от националния таван, посочен в приложение II за всяка 
съответна година, на броя на правата на плащане през първата година от 
прилагане на схемата за основно плащане, с изключение на разпределените от 
националния или регионалния резерв.

Посоченият в първа алинея фиксиран процент се изчислява, като националният 
или регионалният таван, определен за първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане в съответствие с член 19 или член 20, след прилагане на 
линейното намаление, предвидено в член 23, параграф 1 или, когато е приложимо, 
в член 23, параграф 2, се раздели на националния таван, посочен в приложение II , 
за първата година на прилагане на схемата за основно плащане. Броят на 
правата на плащане се изразява в число, съответстващо на броя на хектарите.

2. Чрез дерогация от посочения в параграф 1 метод на изчисляване, държавите 
членки могат да разграничават стойността на правата на плащане през 
първата година на прилагане на схемата за основно плащане, с изключение на 
разпределените от националния или регионалния резерв, за всяка конкретна 
година въз основа на първоначалната им единична стойност.

3. Първоначалната единична стойност на правата на плащане съгласно параграф 2 
се определя, като фиксиран процент от общата стойност на подпомагането, с 
изключение на помощите съгласно членове 28ж, 29, 34 и 36 и дял IV, които 
земеделският стопанин е получил в съответствие с настоящия регламент за 
календарната година, предхождаща непосредствено прехода към схемата за 
основно плащане преди прилагането на член 65 от Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
се раздели на броя на правата на плащане, които са му разпределени през първата 
година на прилагане на схемата за основно плащане, с изключение на 
разпределените от националния или регионалния резерв. Този фиксиран процент 
се изчислява, като таванът на схемата за основно плащане, който се определя 
съгласно член 19, параграф 1 или член 20, параграф 2 от настоящия регламент за 
първата година на прилагане на схемата за основно плащане, след прилагане на 
линейното намаление, предвидено в член 23, параграф 1 или, когато е приложимо, 
в член 23, параграф 2, се раздели на общия размер на подпомагането,  с 
изключение на помощите съгласно членове 28ж, 29, 34 и 36 и дял ІV за 
календарната година, предхождаща непосредствено преминаването към схемата 
за основно плащане в съответната държава членка или регион преди 
прилагането на член 65 от Регламент (ЕС) № […] [HZR].

4. При прилагането на параграф 2 държавите членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на правото на Съюза, следват посока на 
сближаване на стойността на правата на плащане на национално или 
регионално равнище. За тази цел държавите членки определят стъпките, които 
следва да се предприемат, както и метода на изчисление, който ще използват, и 
уведомяват Комисията за това до 1 август на годината, предхождаща 



преминаването към схемата за основно плащане. Тези стъпки включват годишни 
прогресивни изменения на първоначалната стойност на правата на плащане, 
посочена в параграф 3, в съответствие с обективни и недискриминационни 
критерии, като се започне от първата година на прилагане на схемата за основно 
плащане. През първата година на прилагане на схемата за основно плащане 
държавите членки уведомяват земеделските стопани за стойността на 
техните права на плащане, изчислени в съответствие с настоящия член за всяка 
година от периода, който попада в обхвата на настоящия регламент.

5. За целите на параграф 3 въз основа на обективни критерии дадена държава 
членка може да предвиди в случаите на продажба, отпускане или изтичане на 
цялата или на част от арендата на земеделски площи след датата, определена в 
съответствие с член 28в, параграф 3, и преди датата, определена в 
съответствие с член 26, увеличението на стойността на правата на плащане, 
които биха били разпределени на въпросния земеделски стопанин, или част от 
него, да бъде върнато в националния или регионалния резерв, когато 
увеличението би довело до неочаквани облаги за въпросния земеделски стопанин.

Тези обективни критерии се установяват по такъв начин, че да се осигури 
равнопоставеното третиране на земеделските стопани и да се избегнат 
нарушения на пазарните условия и на конкуренцията, като включват най-малко 
следното:

а) минимална продължителност на арендата;

б) дела от полученото плащане, който се връща в националния или регионалния 
резерв.

ГЛАВА 1а [преместена тук]
ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

Член 28ж
Общи правила

1. До 1 август на всяка година държавите членки могат да решат, считано от 

следващата година, да отпуснат годишно плащане на земеделските стопани, 

които имат право на плащане по схемата за основно плащане, посочена в глава 1, 

или по схемата за единно плащане на площ, посочена в раздел 4.

Държавите членки уведомяват Комисията за решението си до датата, посочена 
в първа алинея.

2. Държавите членки, които са решили да прилагат схемата за основно плащане на 
регионално равнище съгласно член 20, могат да прилагат плащането, посочено в 
настоящата глава, на регионално равнище.

3. Без да се засяга прилагането на финансовата дисциплина, постепенното 
намаляване и определянето на горна граница, линейните намаления съгласно 
член 7 и прилагането на член 65 от Регламент (ЕС) № […] [HZR], плащането по 
параграф 1 от настоящия член се отпуска на годишна база при активиране на 
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правата на плащане от земеделския стопанин или при деклариране от 
земеделския стопанин на отговарящите на условията за подпомагане хектари по 
схемата за единно плащане на площ.

4. Плащането по параграф 1 се изчислява всяка година от държавите членки, като 
числото, което се определя от държавите членки и което не надвишава 65 % от 
националното или регионалното средно плащане на хектар, се умножи по броя 
права на плащане, които земеделският стопанин е активирал съгласно член 26, 
параграф 1, или по броя на отговарящите на условията хектари, декларирани от 
земеделския стопанин по схемата за единно плащане на площ. Броят на тези 
права на плащане или хектари не е по-висок от 30 хектара или средния размер на 
земеделските стопанства, както е посочено в приложение VІ, ако този среден 
размер е по-голям от 30 хектара в съответната държава членка.
При условие че са спазени максималните граници, определени в първа алинея, 
държавите членки могат на национално равнище да направят деление в рамките 
на броя хектари, определени съгласно тази алинея, което да се прилага по един и 
същи начин за всички земеделски стопани.
Средното национално плащане на хектар, посочено в първа алинея, се определя 
от държавите членки въз основа на националния таван, определен в 
приложение II за календарната 2019 година, и броя на хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане, декларирани в съответствие с член 26 или по схемата 
за единно плащане на площ през 2015 г.
Средното регионално плащане на хектар, посочено в първа алинея, се определя от 
държавите членки чрез използване на част от националния таван, определен в 
приложение II за календарната 2019 година, и броя на хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане, декларирани в съответния регион съгласно член 26 
през 2015 г. За всеки регион тази част се изчислява, като съответният таван, 
установен в съответствие с член 20, параграф 2, се раздели на тавана, определен 
съгласно член 19, параграф 1, след прилагане на линейното намаление, предвидено 
в член 23, параграф 1, в случай че не се прилага член 23, параграф 2.

5. Държавите членки гарантират, че не се дава предимство в полза на земеделски 
стопани, за които е установено, че след 19 октомври 2011 г. са разделили 
стопанството си единствено с цел да се облагодетелстват от 
преразпределителното плащане. Това се отнася и за земеделските стопани, 
чиито стопанства са резултат на такова разделяне.

6. В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица 
държавите членки могат да прилагат максималния брой права на плащане или 
хектари, посочен в параграф 4 от настоящия член, на равнището на членовете 
на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда 
отделните членове да поемат права и задължения, сравними с тези на 
отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на 
стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и 
данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на 
селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.



Член 28з

Финансови разпоредби

1. С цел финансиране на плащането, посочено в настоящата глава, държавите 
членки могат да използват до 30 % от своя годишен национален таван, посочен в 
приложение II, до датата по член 28ж, параграф 1. Те уведомяват Комисията за 
всяко такова решение до тази дата.

2. Въз основа на процента от националния таван, който ще се използва от 
държавите членки съгласно параграф 1, посредством актове за изпълнение 
Комисията определя на годишна база съответните тавани за това плащане. 
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

ГЛАВА 2
Плащане за селскостопански практики, които са от полза за климата и околната среда

Член 29 
Общи правила

1. Земеделските стопани, които имат право да получат плащане по схемата за основно 
плащане или схемата за единно плащане на площ, спазват в рамките на всички свои 
хектари, отговарящи на условията за подпомагане по смисъла на член 25, параграф 2, 
селскостопанските практики от полза за климата и за околната среда, посочени в 
параграф 1а, или равностойните практики, посочени в параграф 1б.

1а. Селскостопанските практики от полза за климата и за околната среда са:

▌

а) разнообразяване на културите;

б) поддържане на съществуващи постоянни пасища ▌; и

в) наличие на приоритетна екологична площ в рамките на земеделската площ.

1б. Равностойните практики са онези, които включват сходни практики с 
еквивалентна или по-голяма полза за климата и за околната среда в сравнение с една 
или няколко от практиките, посочени в параграф 1а. Тези равностойни практики и 
практиката(ите), посочена(и) в параграф 1а, на които те са равностойни, са изброени в 
приложение VIa и са обхванати от:

а) ангажименти, поети в съответствие с член 39, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 или член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ […][RDR];

б) национални или регионални схеми за удостоверяване на екологичните 
практики, включително удостоверяване в съответствие с националното 
законодателство в областта на околната среда, надхвърлящо съответните 
задължителни стандарти, установени съгласно дял VІ, глава І от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], предназначени да изпълнят целите, свързани с 
качеството на почвите и водите, биоразнообразието, опазването на 
пейзажа, както и смекчаване на изменението на климата и адаптацията 
към него. Тези схеми за удостоверяване могат да включват практиките, 
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изброени в приложение VIa, практиките, посочени в параграф 1а, или 
комбинация от тях.

Посочените в настоящия параграф равностойни практики не подлежат на двойно 
финансиране.

1в. Държавите членки могат да решат, когато е уместно на регионално равнище, да 
ограничат възможността за избор на земеделските стопани до вариантите, 
посочени в параграф 1б.

1г. Държавите членки могат да решат, когато е уместно на регионално равнище, че 
земеделските стопани ще изпълняват всички имащи отношение задължения по 
параграф 1 в съответствие с националните или регионалните схеми за 
удостоверяване, посочени в параграф 1б, буква б).

1га. В зависимост от решенията на държавите членки, посочени в параграфи 1в и 1г, 
даден земеделски стопанин може да използва една (или няколко) от практиките, 
посочени в параграф 1б, буква а), само ако те изцяло заместват посочената(ите) 
в параграф 1а свързана(и) практика(и). Даден земеделски стопанин може да 
използва схемите за удостоверяване по параграф 1б, буква б) само ако те 
обхващат изцяло задължението по параграф 1.

1д. Държавите членки уведомяват Комисията за решенията си, посочени в 
параграфи 1в и 1г, и за специфичните ангажименти или схеми за удостоверяване, 
които възнамеряват да прилагат като равностойни практики по смисъла на 
параграф 1б. Комисията прави оценка на това дали практиките, включени в 
специфичните ангажименти или схемите за удостоверяване, са обхванати от 
списъка в приложение VIa и ако счете, че случаят не е такъв, уведомява 
съответно държавите членки посредством акт за изпълнение, без да прилага 
процедурата по член 56, параграф 2 или параграф 3. Ако Комисията уведоми 
държава членка, че определени практики не са обхванати от списъка в 
приложение VIa, тази държава членка не прилага специфичните задължения или 
схемите за удостоверяване, включени в уведомлението на Комисията, като 
равностойни практики по смисъла на параграф 1б. 

1е. Условията и сроковете за тези уведомления се определят от Комисията чрез 
акт за изпълнение, който се приема в съответствие с процедурата за 
разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 от настоящия член и прилагането на финансовата 
дисциплина, на линейните намаления в съответствие с член 7 и на член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], държавите членки отпускат плащането, посочено в 
настоящата глава, на земеделски стопани, които спазват тези от практиките, 
посочени в параграф 1 от настоящия член, които са подходящи за тях, и в 
зависимост от спазването на членове 30, 31 и 32.

Това плащане е под формата на годишно плащане за хектар, който отговаря на 
условията за подпомагане и който е деклариран в съответствие с член 26, 
параграф 1, или, в държавите членки, прилагащи член 28в, на годишно плащане за 
хектар, който отговаря на условията за подпомагане и който е деклариран 
съгласно схемата за единно плащане на площ, чийто размер се изчислява на 



годишна база чрез разделяне на сумата, получена от прилагането на член 33, на 
общия брой на хектарите, които отговарят на условията за подпомагане и 
които са декларирани в съответствие с член 26, параграф 1 в съответната 
държава членка или регион, или в държавите членки, които прилагат член 28в, 
на общия брой хектари, които отговарят на условията за подпомагане и които 
са декларирани по схемата за единно плащане на площ.
Чрез дерогация от втора алинея държавите членки, които решат да прилагат 
член 22, параграф 2, могат да отпускат плащането по настоящия параграф като 
процент от общата стойност на правата, които земеделският стопанин е 
активирал в съответствие с член 26, параграф 1 за всяка съответна година.
За всяка година и всяка държава членка или регион посоченият в трета алинея 
процент се изчислява, като сумата, получена при прилагането на член 33, се 
раздели на общата стойност на всички права на плащане, активирани съгласно 
член 26, параграф 1 в тази държава членка или регион.

3. Земеделските стопани, чиито стопанства се намират изцяло или отчасти в райони, 
включени в обхвата на директиви 92/43/ЕИО, 2000/60/ЕО или 2009/147/ЕО, имат 
право на плащането по настоящата глава, при условие че спазват практиките, 
посочени в настоящата глава, доколкото тези практики са съвместими в съответното 
стопанство с целите на споменатите директиви.

4. Земеделските стопани, които отговарят на изискванията, определени в член 29, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 по отношение на биологичното земеделие, 
ipso facto имат право на плащането, посочено в настоящата глава.
Що се отнася до биологичното земеделие, първата алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

▌

6. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с 
член 55 с цел:

а) да добави равностойни практики в списъка в приложение VIa;

б) да установи подходящи изисквания, приложими към националните или 
регионалните схеми за удостоверяване, посочени в параграф 1б, буква б), 
включително за степента на гаранция, която да предоставят тези схеми;

в) да установи подробни правила за изчисляване на сумата, посочена в член 29, 
параграф 6 от Регламент (ЕС) № […][RDR] за практиките, посочени в 
раздел I, точки 3 и 4 и раздел III , точка 7 от приложение VIa, и всякакви 
други равностойни практики, добавени в това приложение в съответствие 
с буква а) от настоящия параграф, за които е необходимо специфично 
изчисление, така че да се избегне двойното финансиране.

7. Посредством актове за изпълнение Комисията установява правила относно 
процедурата за уведомяване и оценяването от Комисията съгласно параграф 1д.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

Член 30
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Разнообразяване на културите
1. Когато обработваемата земя на земеделския стопанин включва между 10 и 30 хектара 

и не е изцяло ▌засята с култури под вода през значителна част от годината или 
през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, на тази 
обработваема земя има най-малко две различни култури. Основната култура не 
превишава 75 % от обработваемата земя.

Когато обработваемата земя на земеделския стопанин включва повече от 
30 хектара и не е изцяло засята с култури под вода през значителна част от 
годината или през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, на 
тази обработваема земя има най-малко три различни култури. Основната 
култура не заема повече от 75 % от тази обработваема земя, а двете основни 
култури обхващат заедно не повече от 95 % от обработваемата земя.
Без да се засяга броят култури, който е необходим съгласно първа и втора алинея 
от настоящия параграф, установеният в тях максимален праг не се прилага, 
когато тревите или другите тревни фуражи или земята, оставена под угар, 
обхващат повече от 75 % от обработваемата земя. В този случай основната 
култура на оставащата обработваема площ не заема повече от 75 % от нея, 
освен когато тази площ е заета от треви или други тревни фуражи или е 
оставена под угар.

1а. Параграф 1 не се прилага за стопанства:

а) в които повече от 75 % от обработваемата земя се използва за 
производството на треви или други тревни фуражи, оставена е под угар или е 
обект на съчетаване на тези употреби, при условие че обработваемата земя, 
която не се използва за тези употреби, не надхвърля 30 хектара;

б) когато повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане 
земеделска площ е постоянно пасище или се използва за производството на 
треви или други тревни фуражи, или е засята с култури под вода през 
значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или е обект на 
съчетаване на тези употреби, при условие че обработваемата земя, която не 
се използва за тези цели, не надхвърля 30 хектара;

в) когато повече от 50 % от площите на декларираната обработваема земя не 
са декларирани от земеделския стопанин в заявлението за подпомагане от 
предходната година и когато, въз основа на сравнението на  
геопространствените заявления за подпомагане, цялата обработваема земя е 
заета от различна култура в сравнение с предходната календарна година;

г) които са разположени на територии на север от 62-ия паралел или в някои 
прилежащи територии. Когато обработваемата земя на такива стопанства 
включва повече от 10 хектара, на тази обработваема земя има най-малко две 
различни култури. Нито една от тези култури не покрива повече от 75 % от 
обработваемата земя, с изключение на случаите, когато основната култура е 
треви или други тревни фуражи или е оставена под угар.

1б. За целите на настоящия член „култура“ означава култура от който и да е от 



различните родове, определени в ботаническата класификация на културите, 
или култура от който и да е от видовете при Brassicaceae, Solanaceae и 
Cucurbitaceae, както и оставена под угар земя и треви или други тревни фуражи. 
Зимните и пролетните култури обаче се разглеждат като различни култури, 
дори когато са от един и същи род.

2. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 за 
целите на:

а) признаването на други родове и видове култури освен посочените в 
параграф 1б от настоящия член; и

б) определянето на ▌правилата за прилагане на точното изчисляване на дяловете на 
различните култури.

Член 31

Постоянни пасища

1. Държавите членки определят постоянните пасища, които са екологично 
чувствителни, в зоните, обхванати от Директива 92/43/ЕИО или 
Директива 2009/147/ЕО, които се нуждаят от строга защита с цел постигане на 
целите на тези директиви, включително в торфени и влажни зони в тези 
местности.

За осигуряването на защитата на ценни от екологична гледна точка постоянни 
пасища държавите членки могат да решат да определят други чувствителни 
зони, разположени извън зоните, обхванати от Директива 92/43/ЕИО или 
Директива 2009/147/ЕО, включително постоянни пасища на богати на въглерод 
почви.

Земеделските стопани не преобразуват и не разорават постоянните пасища, 
разположени в зоните, определени от държавите членки съгласно първа алинея и 
когато е приложимо — втора алинея.

▌ 

2. ▌Държавите членки гарантират, че съотношението на земята за постоянно 
пасище спрямо общата земеделска площ, декларирана от земеделските стопани 
в съответствие с член 73, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [HZR], не 
намалява с повече от 5 % спрямо референтното съотношение, което държавите 
членки трябва да определят през 2015 г., като земята за постоянно пасище, 
посочена в буква а) от настоящата алинея, се раздели на общата земеделска 
площ, посочена в буква б) от настоящата алинея:

а) земята за постоянно пасище е земята, която е заета от постоянни пасища, 
декларирана през 2012 или, в случая на Хърватия, 2013 г. в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009 от земеделските стопани, които подлежат на 
предвидените в настоящата глава задължения, плюс земята за постоянно 
пасище, декларирана през 2015 г. в съответствие с член 73, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR] от земеделските стопани, подлежащи на 
предвидените в настоящата глава задължения, която не е декларирана като 
постоянно пасище през 2012 или, в случая на Хърватия, 2013 г.;
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б) общата земеделска площ е земеделската площ, декларирана през 2015 г. в 
съответствие с член 73, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [HZR] от 
земеделските стопани, подлежащи на предвидените в настоящата глава 
задължения.

Референтното съотношение на постоянните пасища се преизчислява, когато 
земеделските стопани, подлежащи на предвидените в настоящата глава 
задължения, имат задължение да преобразуват площта в постоянно пасище през 
2015 и/или 2016 г. в съответствие с член 93 от Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
като добавят тези площи към земята за постоянно пасище, посочена в първа 
алинея, буква а).

Съотношението на постоянните пасища се определя всяка година въз основа на 
площите, декларирани от земеделските стопани, подлежащи на предвидените в 
настоящата глава задължения, за съответната година в съответствие с 
член 73, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Задължението по настоящия параграф се прилага на национално, регионално или 
подходящо подрегионално равнище. Държавите членки могат да решат да 
прилагат задължение за запазване на постоянните пасища на равнището на 
стопанството, за да се гарантира, че съотношението на постоянните пасища 
не намалява с повече от 5 %. Държавите членки уведомяват Комисията за всяко 
такова решение до 31 юли 2014 г. 

Държавите членки съобщават на Комисията референтното съотношение и 
съотношението, посочено в първа алинея.

▌

2а. Когато е установено, че посоченото в параграф 2 съотношение е намаляло с 
повече от 5 % на регионално или подрегионално равнище или, когато е 
приложимо, на национално равнище, съответната държава членка предвижда 
задължения на равнището на отделния земеделски стопанин да преобразува 
земята в земя за постоянно пасище за онези земеделски стопани, които 
разполагат със земя, която е преобразувана от земя за постоянно пасище или 
земя , заета от постоянни пасища, в земя за други употреби през минал период, 
който се определя чрез делегиран акт в съответствие с член 55.

Независимо от това, когато размерът на земята за постоянно пасище в 
абсолютно изражение, определен в съответствие с параграф 2, първа алинея, 
буква а), се запазва в определени граници, задължението по параграф 2, първа 
алинея се счита за изпълнено. 

2б. Параграф 2а не се прилага, когато намаляването под прага е станало в резултат 
на залесяване, при условие че това залесяване е съвместимо с околната среда и не 
включва насаждения с дървесни култури с кратък цикъл на ротация, коледни 
елхи или бързо растящи дървесни видове за производство на енергия.



3. За да се гарантира запазването на съотношението на постоянните пасища, 
Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 за 
определяне на подробни правила относно поддържането на постоянни пасища, 
включително правила относно преобразуването в случай на неизпълнение на 
задължението по параграф 1, правила, съгласно които държавите членки 
определят задълженията на равнище стопанство за поддържането на 
постоянни пасища, съгласно посоченото в параграфи 2 и 2а, и всички корекции на 
референтното съотношение по параграф 2, които могат да станат необходими.

4. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с 
член 55: 

а) за установяване на рамка, в границите на която да се извърши определянето на 
допълнителни чувствителни зони съгласно параграф 1, втора алинея;

б) за установяване на подробни методи за определяне на съотношението на 
постоянните пасища и на общата земеделска площ, което трябва да се 
поддържа съгласно параграф 2;

в) за определяне на миналия период, посочен в параграф 2а.

5. Посредством актове за изпълнение Комисията определя границите, посочени в 
параграф 2а. Тези актове се приемат в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

Член 32

Приоритетни екологични площи

1. Когато обработваемата земя на земеделското стопанство включва повече от 
15 хектара,  земеделските стопани правят необходимото с оглед на това, 
считано от 1 януари 2015 г., площ, представляваща най-малко 5 % от 
обработваемата земя на земеделското стопанство, която земеделският 
стопанин е декларирал в съответствие с член 73, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ [...] [HZR] и която включва площите, посочени в четвъртата алинея, букви в,) 
г), й) и к,) да представлява приоритетна екологична площ. 

Прагът, посочен в първата алинея, се увеличава от 5 % на 7 % съгласно 
законодателен акт на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с 
член 43, параграф 2 от Договора.

До 31 март 2017 г. Комисията представя доклад за оценка на изпълнението на 
първата алинея, придружен, когато е уместно, от предложение за законодателен 
акт, както е посочено във втората алинея.

Държавите членки решават до 1 август 2014 г. един или няколко от изброените 
по-долу видове площи да се смята(т) за приоритетна екологична площ:

а) земя, оставена под угар;
б) тераси;
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в) особености на ландшафта, включително такива, които се намират в 
съседство до обработваемата земя на стопанството; чрез дерогация от член 29, 
параграф 1 това може да обхваща особености на ландшафта, които не са 
включени в площта, отговаряща на условията за подпомагане в съответствие с 
член 77, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № [...] [HZR];
г) буферни ивици, включително буферни ивици, покрити с постоянни пасища, 

при условие че те са различни от съседната земеделска площ, която отговаря 
на условията за подпомагане; 

д) агролесовъдни хектари, които получават подпомагане съгласно член 44 от 
Регламент (ЕС) № 1698/2005 и/или член 24 от Регламент (ЕС) № […][RDR] 
или които са получавали подпомагане по силата на тези разпоредби;

ж) ивици хектари, отговарящи на условията за подпомагане, по краищата на 
гори;

й) площи, засадени с дървесни култури с кратък цикъл на ротация, където не се 
използват минерални торове и/или продукти за растителна защита;

к) залесените площи, посочени в член 25, параграф 2, буква б), подточка ii);
л) площи с междинни култури или зелена покривка, получени в резултат на 

посев и покълване на семена и по отношение на които се прилагат 
тегловните коефициенти, посочени в параграф 1а;

м) площи с култури, които обогатяват почвата с азот.

С изключение на площите от стопанството, посочени в четвърта алинея, 
букви й) и к) от настоящия параграф, приоритетната екологична площ е 
разположена върху обработваемата земя на стопанството, или при площи, 
посочени в четвърта алинея, букви в) и г) от настоящия параграф — в съседство 
с обработваемата земя на стопанството, която земеделският стопанин е 
декларирал в съответствие с член 73, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR].

1а. С цел опростяване на администрирането и за да бъдат взети предвид 
особеностите на видовете приоритетни екологични площи, изброени в 
параграф 1, и за да бъде улеснено измерването им, при изчисляване на общия брой 
хектари, обхванати от приоритетната екологична площ на дадено стопанство, 
държавите членки могат да използват коефициентите за преобразуване и/или 
тегловните коефициенти, посочени в приложение VIб. Ако дадена държава 
членка реши да приеме за приоритетна екологична площ площта по параграф 1, 
буква л) или всяка друга площ с тегловна стойност, по-малка от 1, използването 
на тегловните коефициенти, посочени в приложение VIб, е задължително.

1б. Параграф 1 не се прилага за [...] стопанства:
а) където повече от 75 % от земеделската площ, отговаряща на условията за 

подпомагане, представлява постоянни пасища и се използва за производство 
на треви или други тревни фуражи или е засята с култури под вода през 
значителна част от годината или през значителна част от цикъла за 



отглеждане на културите, или съчетава тези употреби, при условие че 
обработваемата площ, която не се използва по посочените начини, не 
надхвърля 30 хектара;

б) където повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производство 
на треви или други тревни фуражи, представлява земя, оставена под угар, 
която е засята с бобови култури, или съчетава тези употреби, при условие че 
обработваемата площ, която не се използва по посочените начини, не 
надхвърля 30 хектара.

1ба. Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да решат да използват 
до 50 % от процентните пунктове за посочената в параграф 1 приоритетна 
екологична площ на регионално равнище, за да получат съседни приоритетни 
екологични площи. Държавите членки определят площите и задълженията за 
участващите земеделски стопани или групи земеделски стопани. Целта на 
определянето на площите и на задълженията е да се укрепи прилагането на 
политиките на Съюза в областта на околната среда, климата и биологичното 
разнообразие.

1в. Държавите членки могат да вземат решение да разрешат на земеделските 
стопани, чиито стопанства са в непосредствена близост, да изпълнят 
задължението, посочено в параграф 1, на базата на колективно изпълнение, при 
условие че въпросните приоритетни екологични площи са съседни една на друга. 
С цел да се укрепи прилагането на политиките на Съюза в областта на околната 
среда, климата и биологичното разнообразие, държавите членки могат да 
определят площите, където има възможност за колективно прилагане, и могат 
също да наложат допълнителни задължения на земеделски стопани или групи 
земеделски стопани, участващи в подобно колективно изпълнение.

Всеки земеделски стопанин, който участва в подобно колективно изпълнение, 
прави необходимото поне 50 % от площта, която подлежи на задължението по 
параграф 1, да е разположена върху земята в стопанството му и да съответства 
на параграф 1, пета алинея. Броят земеделски стопани, участващи в подобно 
колективно изпълнение, не е по-голям от 10.

1г. Държавите членки, в които повече от 50 % от общата площ земя е покрита с 
гори, могат да решат, че параграф 1 не се прилага за стопанства, разположени в 
зони, определени от тези държави членки като райони с природни ограничения в 
съответствие с член 33, параграф 1, буква а) или б) от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR], при условие че повече от 50 % от общата площ земя на единицата, 
посочена във втора алинея от настоящия параграф, е покрита с гори и 
съотношението между горските и земеделските площи е по-голямо от 3:1.

Площите с гори и съотношението на горите се оценява на равнище площ, 
равняващо се на равнището на местните административни единици (LAU2), или 
на равнището на ясно определена единица, която обхваща ясно обособена 
прилежаща географска единица със сходни селскостопански условия.

1д. Държавите членки уведомяват Комисията относно решенията си, посочени в 
параграф 1, до 1 август 2014 г., и относно решенията, посочени в параграфи 1а, 
1ба, 1в и 1г, до 1 август на предходната година.

2. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в 
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съответствие с член 55:

а) за установяване на допълнителни критерии за определяне на видовете 
площи, посочени в параграф 1 от настоящия член, като приоритетни 
екологични площи;

б) за добавяне на други видове площи, различни от посочените в параграф 1, 
които могат да се вземат предвид, за да се спази посоченият в същия 
параграф процент;

в) за адаптиране на приложение VIб с цел да се установят коефициентите за 
преобразуване и тегловните коефициенти, посочени в параграф 1а, и да се 
вземат предвид критериите и/или видовете площи, които следва да се 
определят от Комисията съгласно букви а) и б) от настоящия параграф;

д) за определяне на правила за установяването на посоченото в параграфи 1ба 
и 1в колективно изпълнение, включително минималните изисквания за 
такова изпълнение;

е) за установяване на рамка, въз основа на която държавите членки да 
определят на какви критерии трябва да отговарят стопанствата, за да се 
счита, че са в непосредствена близост за целите на параграф 1в.

ж) за установяване на методите за определяне на съотношението между 
горите и общата площ земя и съотношението между горските и 
земеделските площи в параграф 1г.

Член 33

Финансови разпоредби

1. Държавите членки използват 30 % от годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на плащането по настоящата глава.

2. Държавите членки прилагат плащането, посочено в настоящата глава, на национално 
равнище.

При прилагането на член 20 държавите членки могат да решат да приложат 
плащането на регионално равнище. В такъв случай те използват във всеки регион 
част от тавана, установен в съответствие с параграф 3. За всеки регион въпросната 
част се изчислява, като се раздели съответният регионален таван, определен в 
съответствие с член 20, параграф 2, на тавана, определен в съответствие с член 19, 
параграф 1, след приспадане на националния резерв в случай че се прилага член 23, 
параграф 2.

3. Посредством актове за изпълнение Комисията определя на годишна база съответния 
таван за плащането, посочено в настоящата глава. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

ГЛАВА 3

Плащане за райони с природни ограничения



Член 34

Общи правила

1. Държавите членки могат да отпускат плащане на земеделски стопани, които имат 
право на плащане по схемата за основно плащане или по схемата за единно плащане 
на площ, посочена в глава 1, и чиито стопанства се намират изцяло или отчасти в 
райони с природни ограничения, определени от държавите членки в съответствие с 
член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [RDR].

2. Държавите членки могат да решат да отпуснат плащането, посочено в параграф 1, на 
всички райони, които попадат в обхвата на споменатия параграф, или алтернативно, 
въз основа на обективни и недискриминационни критерии — да ограничат плащането 
до някои от районите, определени от държавите членки в съответствие с член 33, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [RDR].

3. Без да се засягат параграф 2 и прилагането на финансовата дисциплина, постепенното 
намаляване и определянето на горна граница, линейните намаления в съответствие 
с член 7 и прилагането на член 65 от Регламент (ЕС) № […] [HZR], плащането 
съгласно параграф 1 от настоящия член се отпуска на годишна база на хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане, който се намира в районите, на които дадена 
държава членка е решила да отпусне допълнително плащане в съответствие с 
параграф 2 от настоящия член, и се плаща при активиране на правата на плащане за 
въпросните хектари, притежавани от съответния земеделски стопанин, или, в 
държавите членки, които прилагат член 28в, за тези отговарящи на условията 
за подпомагане хектари, които са декларирани по схемата за единно плащане на 
площ.

4. Плащането на хектар, посочено в параграф 1, се изчислява чрез разделяне на сумата, 
получена от прилагането на член 35, на броя на хектарите, отговарящи на условията за 
подпомагане, декларирани в съответствие с член 26, параграф 1, или, в държавите 
членки, които прилагат член 28в, на тези отговарящи на условията за 
подпомагане хектари, които са декларирани по схемата за единно плащане на 
площ, разположени в райони, за които дадена държава членка е решила да отпусне 
плащане в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Освен това въз основа на обективни и недискриминационни критерии държавите 
членки могат да определят максимален брой хектари на земеделско стопанство, 
за които може да бъде отпусната помощ съгласно настоящата глава.

5. Държавите членки могат да прилагат плащането, посочено в параграф 1 на 
регионално равнище при условията, предвидени в настоящия параграф, при условие 
че са определили въпросните региони в съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии, и по-специално особеностите на тяхното природно 
ограничение, включително сериозността на ограниченията, и агрономските 
условия.

Държавите членки разделят националния таван, посочен в член 35, параграф 1, между 
регионите в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.
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Плащането на регионално равнище се изчислява, като се раздели регионалният таван, 
изчислен в съответствие с втората алинея, на броя на хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане, декларирани в съответния регион съгласно член 26, 
параграф 1 или, в държавите членки, които прилагат член 28в, на тези 
отговарящи на условията за подпомагане хектари, които са декларирани по 
схемата за единно плащане на площ, разположени в райони, за които дадена 
държава членка е решила да отпусне плащане в съответствие с параграф 2 от 
настоящия член.

Член 35

Финансови разпоредби

1. С цел финансиране на плащането, посочено в член 34, държавите членки могат да 
решат до 1 август 2014 г. да използват до 5 % от своя годишен национален таван, 
посочен в приложение II. Те уведомяват Комисията за всяко такова решение до 
тази дата.

До 1 август 2016 г. държавите членки могат да преразгледат решението си, което да 
влезе в сила от 1 януари 2017 г. До 1 август 2016 г. те уведомяват Комисията за 
всеки случай на преразгледани проценти.

2. Въз основа на процента от националния таван, който ще се използва от държавите 
членки съгласно параграф 1, посредством актове за изпълнение Комисията определя 
на годишна база съответните тавани за това плащане. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

ГЛАВА 4

Плащане за млади земеделски стопани

Член 36

Общи правила

1. Държавите членки предоставят годишно плащане на млади земеделски стопани, които 
имат право на плащане съгласно схемата за основно плащане или съгласно схемата 
за единно плащане на площ, посочена в глава 1.

2. За целите на настоящата глава „млади земеделски стопани“ означава ▌физически 
лица:

а) които за пръв път създават земеделско стопанство като ръководители на 
стопанството или които вече са създали такова стопанство в рамките на пет 
години преди подаването за пръв път на заявление по схемата за основно плащане 
или по схемата за единно плащане на площ, съгласно посоченото в член 73, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [HZR], и

б) които са на не повече от 40 години в годината на подаване на заявлението, 



посочено в буква а).

Държавите членки могат да определят допълнителни обективни и 
недискриминационни критерии за подбор за млади земеделски стопани, които 
подават заявления за плащането, посочено в параграф 1 от настоящия член, по 
отношение на подходящите умения и/или изисквания за обучение.

3. Без да се засяга прилагането на финансовата дисциплина, постепенното намаляване и 
определянето на горна граница, линейните намаления съгласно член 7 и прилагането 
на член 65 от Регламент (ЕС) № […] [HZR], плащането по параграф 1 от настоящия 
член се отпуска на годишна база, при активиране на правата на плащане от 
земеделския стопанин или, в държавите членки, които прилагат член 28в, при 
деклариране на отговарящите на условията за подпомагане хектари от 
земеделския стопанин.

4. Плащането, посочено в параграф 1, се отпуска на земеделски стопанин за период от 
най-много пет години. Този период се намалява с броя на годините, които са 
изминали от създаването на стопанството и първото подаване на заявлението, 
посочено в параграф 2, буква а).

5. Държавите членки ▌ежегодно изчисляват размера на плащането по параграф 1, като 
умножават броя на правата, които земеделският стопанин е активирал в 
съответствие с член 25, параграф 1, по стойност, която отговаря на:

а) 25 % от средната стойност на правата на плащане, притежавани от земеделския 
стопанин; или

б) 25 % от размер, изчислен, като се раздели фиксиран процент от 
националния таван за календарната 2019 година съгласно посоченото в 
приложение ІІ, на броя на всички отговарящи на условията за подпомагане 
хектари, декларирани през 2015 г. в съответствие с член 26, параграф 1. Този 
фиксиран процент е равен на дела от националния таван, разпределен за схемата 
за основно плащане за 2015 г. в съответствие с член 19, параграф 1.

▌

Чрез дерогация от първата алинея държавите членки, които прилагат член 28в, 
ежегодно изчисляват размера на плащането, като умножат стойността, 
отговаряща на 25 % от схемата за единно плащане на площ, изчислена в 
съответствие с член 28в, по броя отговарящи на условията за подпомагане 
хектари, които земеделският стопанин е декларирал в съответствие с член 28в, 
параграф 1а.

Чрез дерогация от първата и втората алинея държавите членки могат да 
изчислят размера на плащането, като умножат стойността, отговаряща на 
25 % от средното национално плащане на хектар, по броя права, които 
земеделският стопанин е активирал в съответствие с член 25, параграф 1, или 
по броя отговарящи на условията за подпомагане хектари, които земеделският 
стопанин е декларирал в съответствие с член 28в, параграф 1а. Средното 
плащане на хектар се изчислява, като се раздели националният таван за 
календарната 2019 година, съгласно посоченото в приложение II, на броя 
отговарящи на условията за подпомагане хектари, декларирани през 2015 г. в 
съответствие с член 26, параграф 1 или съответно с член 28в, параграф 1а.
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Държавите членки определят единична максимално допустима граница, 
приложима за броя права на плащане, активирани от земеделския стопанин, или 
броя отговарящи на условията за подпомагане хектари, декларирани от 
земеделския стопанин, като тази граница съответства на стойност не по-ниска 
от 25 и не по-висока от 90. Те спазват тази граница при прилагането на 
настоящия параграф.

6. Чрез дерогация от параграф 5 държавите членки могат да отпускат еднократна 
годишна сума на земеделски стопанин, изчислена, като се умножи фиксиран брой 
хектари по стойност, отговаряща на 25 % от средното национално плащане на 
хектар в съответствие с параграф 5, трета алинея.

Фиксираният брой хектари, посочен в първата алинея от настоящия параграф, 
се изчислява, като се раздели общият брой отговарящи на условията за 
подпомагане хектари, декларирани в съответствие с член 26, параграф 1 или 
съответно с член 28в, параграф 1а от младите земеделски стопани, които 
кандидатстват през 2015 г. за плащането, посочено в параграф 1, на общия брой 
млади земеделски стопани, кандидатстващи за същото плащане през 2015 г. 
Държавите членки обаче могат да преизчислят фиксирания брой хектари през 
всяка година след 2015 г. в случай на съществени промени в броя на младите 
земеделски стопани, кандидатстващи за плащането, и/или в размера на 
стопанствата на младите земеделски стопани.

Еднократната сума, която може да бъде отпусната на даден земеделски 
стопанин, не надхвърля общия размер на основното му плащане преди прилагане 
на член 65 от Регламент (ЕС) № […] [HZR] през дадената година.

7. С цел да се гарантира защитата на правата на бенефициерите и да се избегне 
дискриминацията между тях, Комисията се оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 относно условията, при които може да се счита, че 
дадено юридическо лице отговаря на изискванията за получаване на плащането, 
посочено в параграф 1 от настоящия член.

Член 37

Финансови разпоредби
1. За финансиране на плащането, посочено в член 36, държавите членки използват 

процент от годишния национален таван, посочен в приложение II, който не надхвърля 
2 %. Те уведомяват Комисията до 1 август 2014 г. за прогнозния процент, който е 
необходим за финансиране на това плащане.

До 1 август всяка година държавите членки могат да преразгледат прогнозния си 
процент, като тази промяна поражда действие от следващата година. Те уведомяват 
Комисията за преразгледания процент до 1 август на годината преди 
преразгледаният процент да започне да се прилага.



2. Без да се засяга максимумът от 2 %, определен в параграф 1 от настоящия член, 
когато общият размер на плащането, за което са подадени заявления в дадена държава 
членка през определена година, превиши определения в параграф 4 от настоящия 
член таван и когато този таван е по-нисък от 2 % от годишния национален таван, 
определен в приложение II, държавите членки финансират разликата, като 
прилагат член 23, параграф 5, буква в) през съответната година и/или като 
прилагат линейно намаление на всички плащания, които следва да се отпуснат на 
всички земеделски стопани в съответствие с член 25 или член 28в, параграф 1а.

3. Когато общият размер на плащането, за което са подадени заявления в дадена държава 
членка през определена година, превиши определения съгласно параграф 4 от 
настоящия член таван и когато този таван възлиза на 2 % от годишния национален 
таван, определен в приложение II, държавите членки прилагат линейно намаление на 
сумите, които следва да се отпуснат в съответствие с член 36, за да се постигне 
съответствие с този таван.

4. Посредством актове за изпълнение Комисията определя на годишна база 
таваните за плащането, посочено в член 36, въз основа на процента, за който 
държавите членки са уведомили съгласно параграф 1.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

ДЯЛ IV

ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ

ГЛАВА 1

Доброволно обвързано с производството подпомагане

Член 38

Общи правила

1. Държавите членки могат да предоставят обвързано с производството подпомагане на 
земеделски стопани съгласно условията, определени в настоящата глава.

Обвързаното с производството подпомагане може да се отпуска на следните сектори и 
производства: зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло, 
копринени буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, 
плодове и зеленчуци и дървесни култури с кратък цикъл на ротация.

2. Обвързано с производството подпомагане може да се отпуска само на онези сектори 
или онези региони от дадена държава членка, в които отделни видове 
селскостопански практики или отделни селскостопански сектори претърпяват 
определени трудности и са особено важни по икономически, социални и/или 
екологични причини.
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3. Чрез дерогация от параграф 2 обвързано с производството подпомагане може да се 
отпуска и на земеделски стопани, които към 31 декември 2014 г. притежават права на 
плащане, предоставени в съответствие с дял III, глава 3, раздел 2 и член 71м от 
Регламент (ЕО) № 1782/2003, както и в съответствие с член 60 и член 65, четвърта 
алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, и които нямат хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, за да активират права на плащане по схемата за основно 
плащане, посочена в дял III, глава 1 от настоящия регламент.

4. Обвързаното с производството подпомагане може да се отпуска само в степента, 
необходима да се създаде стимул за поддържане на настоящите равнища на 
производство във въпросните региони или сектори.

5. Обвързаното с производството подпомагане е под формата на годишно плащане и се 
отпуска в рамките на определени количествени граници и въз основа на определени 
площи и добиви или определен брой животни.

5а. В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица 
държавите членки могат да прилагат границите, посочени в параграф 5, на 
равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато 
националното право предвижда отделните членове да поемат права и 
задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат 
статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния 
икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за 
укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица 
или групи.

6. Всяко обвързано с производството подпомагане, предоставено съгласно настоящия 
член, съответства на другите мерки и политики на Съюза.

7. С цел да се осигури ефективно и целенасочено използване на средствата на Съюза 
и да се избегне двойно финансиране по други подобни инструменти за 
подпомагане, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 относно:

а) условията за отпускане на подпомагането, посочено в настоящата глава;

б) правилата за съответствие с други мерки на Съюза и за натрупването на 
различни видове подпомагане.

Член 39

Финансови разпоредби

1. До 1 август на годината, предшестваща първата година на прилагане на доброволното 
обвързано с производството подпомагане, държавите членки могат да решат да 
използват до 8 % от своите годишни национални тавани, посочени в приложение II, за 
финансиране на това подпомагане.

2. Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да решат да използват до 13 % 
от годишния национален таван, посочен в приложение II, при условие че:



а) до 31 декември 2014 г. са прилагали схемата за единно плащане на площ съгласно 
дял V от Регламент (ЕО) № 73/2009 или са финансирали мерки съгласно член 111 
от същия регламент, или за тях се отнася дерогацията, предвидена в член 69, 
параграф 5 или — за Малта — в член 69, параграф 1 от същия регламент; и/или

б) най-малко в продължение на една година през периода 2010— 2014 г. са 
разпределили повече от 5 % от сумата, с която разполагат за предоставяне на 
директните плащания, предвидени в дялове III, IV и V от Регламент (ЕО) 
№ 73/2009, с изключение на дял IV, глава 1, раздел 6, за финансиране на мерките, 
определени в дял III, глава 2, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, за 
подпомагането, предвидено в член 68, параграф 1, буква а), подточки i)—iv) и в 
член 68, параграф 1, букви б) и д) от същия регламент, или за мерките съгласно 
дял IV, глава 1, с изключение на раздел 6, от същия регламент.

2а. Процентът на националния таван, посочен в параграфи 1 и 2, може да бъде 
увеличен с до два процентни пункта за тези държави членки, които решат да 
използват най-малко 2 % от националния си таван, определен в приложение II, с 
цел подпомагане на производството на протеинови култури съгласно 
настоящата глава.

3. Чрез дерогация от параграф 2 държавите членки, които са разпределили в 
продължение на поне една година през периода 2010— 2014 г. повече от 10 % от 
своята налична сума за предоставяне на директните плащания, посочени в дялове III, 
IV и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с изключение на дял IV, глава 1, раздел 6, за 
финансиране на мерките, посочени в дял III, глава 2, раздел 2 от Регламент (ЕО) 
№ 73/2009, за подпомагането, предвидено в член 68, параграф 1, буква а), 
подточки i)—iv) и в член 68, параграф 1, букви б) и д) от същия регламент, или за 
мерките съгласно дял IV, глава 1, с изключение на раздел 6, от същия регламент, 
могат да решат да използват повече от 13 % от годишния национален таван, посочен в 
приложение II, след одобрение от Комисията в съответствие с член 41 от настоящия 
регламент.

3а. Чрез дерогация от процентите, определени в параграфи 1—3, държавите членки 
могат да предпочетат да използват до 3 милиона евро на година за 
финансирането, посочено в настоящия член.

4. До 1 август 2016 г. държавите членки могат да преразгледат своето решение съгласно 
параграфи 1, 2, 2а и 3 и да решат, считано от 2017 г.:

а) да не променят, да увеличат или намалят процента, определен съгласно 
параграфи 1, 2 и 2а, в рамките на зададените в тях ограничения, където е 
приложимо, или да не променят или намалят процента, определен съгласно 
параграф 3,

б) да ▌изменят условията за отпускане на подпомагането;

в) да преустановят отпускането на подпомагане съгласно настоящата глава.

5. Въз основа на взетото от всяка държава членка решение съгласно параграфи 1—4 
относно пропорцията от националния таван, която следва да се използва, посредством 
актове за изпълнение Комисията определя на годишна база съответните тавани за 
подпомагането. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.
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Член 40
Уведомяване

1. Държавите членки уведомяват Комисията за решенията, посочени в член 39 ▌, до 
посочените в този член дати. С изключение на решението, посочено в член 39, 
параграф 4, ▌буква в), уведомлението включва информация относно целевите райони, 
избраните видове селскостопански практики или сектори и равнището на отпусканото 
подпомагане.

2. Решенията, посочени в член 39, параграфи 2 и 3, или, по целесъобразност, в член 39, 
параграф 4, ▌буква а), включват също така подробно описание на особеното 
положение в целевия район и на специалните характеристики на видовете 
селскостопански практики или отделните селскостопански сектори, поради които 
посоченият в член 39, параграф 1 процент е недостатъчен, за да се преодолеят 
трудностите, посочени в член 38, параграф 2, и които обуславят завишеното равнище 
на подпомагане.

Член 41

Одобрение от Комисията

1. Посредством актове за изпълнение, приети без прилагане на процедурата, 
посочена в член 56, параграфи 2 или 3, Комисията одобрява решението, посочено в 
член 39, параграф 3, или, по целесъобразност, в член 39, параграф 4, ▌буква а), когато 
е доказана една от следните нужди във въпросния район или сектор:

а) необходимостта да се поддържа определено равнище на специфично 
производство поради липса на алтернативи и да се намали рискът от изоставяне 
на производството и свързаните с това социални и/или екологични проблеми;

б) необходимостта да се осигури постоянно снабдяване на местната преработвателна 
промишленост, като по този начин се избегнат отрицателните социални и 
икономически последици от всяко произтичащо преструктуриране;

в) необходимостта да се компенсират недостатъците, които засягат земеделските 
стопани в конкретния сектор, в резултат на продължаващи смущения на 
съответния пазар;

г) необходимостта от намеса, когато съществуването на някакво друго подпомагане, 
което е на разположение по настоящия регламент, Регламент (ЕС) № […] [RDR] 
или по която и да било одобрена схема за държавни помощи, се счита за 
недостатъчно, за да отговори на нуждите, посочени в букви а), б) и в).

2. Посредством актове за изпълнение Комисията приема правила относно процедурата 
за оценяване и одобряване на решенията, посочени в параграф 1. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в 
член 56, параграф 2.

ГЛАВА 2



Специално плащане за култура — памук

Член 42

Обхват

На земеделските стопани, които произвеждат памук с код по КН 5201 00, се отпуска помощ 
при условията, определени в настоящата глава („Специално плащане за култура — памук“).

Член 43

Условия за отпускане
1. Специалното плащане за култура — памук се предоставя на хектар от площ памук, 

отговаряща на условията за подпомагане. За да се счита за площ, отговаряща на 
условията за подпомагане, тя трябва да е разположена на земеделска земя, където 
държавата членка е разрешила да се произвежда памук, да е засята с разрешени от 
държавата членка сортове и реколтата от нея да се прибира действително при 
спазване на обичайните условия за отглеждане.

Специалното плащане за култура — памук се предоставя за памук, който е здрав, в 
добро състояние и с подходящо пазарно качество.

2. Държавите членки дават разрешение относно посочените в параграф 1 земя и сортове 
в съответствие с правилата и условията, които се приемат съгласно параграф 3.

3. С цел да се осигури ефективно управление на специалното плащане за култура — 
памук, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с 
член 55 относно правилата и условията за даване на разрешение относно земята и 
сортовете за целите на специалното плащане за култура — памук.

4. Чрез актове за изпълнение Комисията приема правила за процедурата по разрешаване 
относно земята и сортовете за целите на специалното плащане за култура — 
памук и за уведомленията на производителите, които имат отношение към въпроса. 
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.

Член 44

Базови площи, фиксирани добиви и референтни суми

1. Определят се следните национални базови площи:

─ България: 3 342 ha,

─ Гърция: 250 000 ha,

─ Испания: 48 000 ha,

─ Португалия: 360 ha.



RR\1008806BG.doc 83/189 PE474.052v02-00

BG

2. Определят се следните фиксирани добиви за референтния период:

─ България: 1,2 тона/ha,

─ Гърция: 3,2 тона/ha,

─ Испания: 3,5 тона/ha,

─ Португалия: 2,2 тона/ha.

3. Размерът на специалното плащане за култура за хектар от площ, отговаряща на 
условията за подпомагане, се определя като се умножат добивите, определени в 
параграф 2, по следните референтни суми: 

─ България: 584,88 EUR през 2015 г. и 649,45 EUR за 2016 г. и след това

─ Гърция: 234,18 EUR

─ Испания: 362,15 EUR

─ Португалия: 228,00 EUR

4. Ако площта памук, отговаряща на условията за подпомагане, в дадена държава членка 
и за дадена година надвиши определената в параграф 1 базова площ, посочената в 
параграф 3 сума за тази държава членка се намалява пропорционално на 
надвишаването на базовата площ.

5. С цел да се направи възможно прилагането на специалното плащане за култура — 
памук, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с 
член 55 относно правилата за условията за отпускане на това плащане, относно 
изискванията за допустимост и относно агрономските практики.

6. Посредством актове за изпълнение Комисията може да приема правила за изчисляване 
на намалението, предвидено в параграф 4. Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

Член 45

Одобрени междубраншови организации

1. За целите на настоящата глава „одобрена междубраншова организация“ означава 
правно образувание, съставено от земеделски стопани, производители на памук и 
поне един памукопреработвател, чийто предмет на дейност включва:

а) подпомагане на по-доброто координиране на методите за пазарна реализация на 
памука, в частност посредством изследвания и пазарни проучвания;

б) изготвяне на стандартни договори, съобразени с правилата на Съюза;

в) насочване на производството към продукти, които са по-добре приспособени към 
нуждите на пазара и потребителското търсене, особено по отношение на 
качеството и защитата на потребителите;

г) актуализиране на методите и средствата за подобряване на качеството на 
продукцията;



д) разработване на пазарни стратегии за реклама на производството на памук чрез 
схеми за удостоверяване на качеството.

2. Държавите членки, в които са установени памукопреработвателите, одобряват 
междубраншовите организации, които отговарят на критериите, определени съгласно 
параграф 3.

3. С цел да се даде възможност за ефективно прилагане на специалното плащане за 
култура — памук, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 относно:

а) критериите за одобряване на междубраншови организации;

б) задълженията на производителите; 

в) правилата, регламентиращи случаите, когато одобрената междубраншова 
организация не отговаря на тези критерии.

Член 46

Отпускане на плащането

1. Специалното плащане за култура — памук за хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, се предоставя на земеделските стопани в съответствие с установеното в 
член 44.

2. На земеделските стопани — членове на одобрена междубраншова организация, се 
предоставя специално плащане за култура — памук за хектар, отговарящ на условията 
за подпомагане, в рамките на базовата площ, определена в член 44, параграф 1, 
увеличено със сума от 2 EUR.

ДЯЛ V

Схема за дребни земеделски стопани

Член 47

Общи правила

1. Държавите членки могат да установят схема за дребни земеделски стопани в 
съответствие с условията, определени в настоящия дял („схема за дребни 
земеделски стопани“). 

Земеделските стопани, които притежават права на плащане или, в държавите 
членки, които прилагат член 28в, са подали заявление по схемата за единно 
плащане на площ през 2015 г. и отговарят на минималните изисквания, предвидени в 
член 10, параграф 1, могат да изберат да участват в тази схема.

2. Плащанията по схемата за дребни земеделски стопани заместват плащанията, 
отпускани по дялове III и IV.

Първата алинея не се прилага, когато дадена държава членка избере метода на 
плащане, предвиден в член 49, параграф 2, буква а). В този случай плащането 
зависи от съответните условия, предвидени в дялове ІІІ и ІV, без да се засяга 
параграф 3 от настоящия член.
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3. Земеделските стопани, които участват в схемата за дребни земеделски стопани, са 
освободени от селскостопанските практики, предвидени в дял III, глава 2.

4. Не се дава никакво предимство, предвидено съгласно настоящия дял, в полза на 
земеделски стопани, по отношение на които е установено, че считано от 
19 октомври 2011 г. изкуствено са създали условията за възползване от схемата 
за дребни земеделски стопани.

Член 48

Участие

1. Земеделските стопани, които желаят да участват в схемата за дребни земеделски 
стопани, подават заявление до дата, която се определя от държавите членки, но 
не по-късно от 15 октомври 2015 г. Датата, определена от държавите членки, не 
може обаче да е по-ранна от последния ден за подаване на заявление по схемата 
за основно плащане или по схемата за единно плащане на площ.

Земеделските стопани, които не са подали заявление за участие в схемата за дребни 
земеделски стопани до определената от държавата членка дата, или са решили да 
се оттеглят от нея след тази дата, или са избрани за подпомагане съгласно член 20, 
параграф 1▌, буква в) от Регламент (ЕС) № […] [RDR], вече нямат право да участват в 
тази схема.

2. Чрез дерогация от параграф 1 могат да постановят, че земеделските стопани, 
чиято сума на директни плащания съгласно дялове ІІІ и ІV е по-ниска от 
максималната сума, определена от държавата членка в съответствие с член 49, 
се включват автоматично в схемата за дребни земеделски стопани, освен ако 
изрично не се оттеглят от нея до дата, определена от държавата членка 
съгласно посоченото в параграф 1, или през някоя от следващите години. 
Държавите членки, които се възползват от тази възможност, своевременно 
уведомяват съответните земеделски стопани за правото им да се оттеглят от 
схемата.

3. Държавите членки правят необходимото прогнозният размер на плащането, 
посочено в член 49, да е известен на земеделските стопани преди определената 
от тях дата за подаване на заявлението за подпомагане или за оттегляне.

Член 49

Размер на плащането

1. Държавите членки определят размера на годишното плащане за всеки земеделски 
стопанин, участващ в схемата за дребни земеделски стопани, на едно от следните 
равнища, при спазване на параграф 3:

а) сума, която не надхвърля 25 % от средното национално плащане на бенефициер, 
което се определя от държавата членка въз основа на националния таван, 
определен в приложение ІІ за календарната 2019 година, и броя на 
земеделските стопани, декларирали хектари, отговарящи на условията за 



подпомагане, съгласно член 26, параграф 1 през 2015 г. или подали заявление по 
схемата за единно плащане на площ през 2015 г. съгласно член 28в;

б) сума, която съответства на средното национално плащане на хектар, умножена по 
число, което съответства на броя хектари, като максимумът е пет. Средното 
национално плащане на хектар се определя от държавите членки въз основа 
на националния таван, посочен в приложение II за календарната 2019 година, 
и броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани 
в съответствие с член 26 или член 28в през 2015 г.

Сумите, посочени в букви а) и б), не са по-малки от 500 EUR и не надвишават 
1250 EUR.

Без да се засяга член 51, параграф 1, когато прилагането на букви а) и б) води до 
сума, по-малка от 500 EUR или надвишаваща 1250 EUR, сумата се закръгля 
съответно нагоре или надолу до минималната или максималната сума.

2. Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да решат да 
предоставят на участващите земеделски стопани:

а) сума, равна на общата стойност на правата на плащане, които трябва да се 
разпределят на земеделските стопани всяка година съгласно дялове ІІІ и ІV 
от настоящия регламент, или

б) сума, равна на общата стойност на правата на плащане, които трябва да се 
разпределят на земеделските стопани през 2015 г. съгласно дялове III и IV от 
настоящия регламент, която държавите членки могат да коригират през 
следващите години, за да отчетат пропорционално промените в 
националния таван, посочен в приложение II.

▌

Сумата не надхвърля определен от държавата членка размер между 500 EUR и 
1250 EUR.

Без да се засяга член 51, параграф 1, когато плащането води до сума, по-малка от 
500 EUR, държавите членки могат да решат да закръглят тази сума на 500 EUR. 

3. В Кипър, Хърватия, Малта и Словения сумата, посочена в параграфи 1 и 2, може да 
бъде определена на стойност, по-ниска от 500 EUR, но не по-ниска от 200 EUR или, за 
Малта, не по-ниска от 50 EUR.

Член 50

Специални условия

1. По време на участието си в схемата за дребни земеделски стопани, земеделските 
стопани:

а) поддържат най-малко такъв брой хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, който съответства на броя притежавани права на броя на 
отговарящите на условията за подпомагане хектари, декларирани по 
схемата за единно плащане на площ през 2015 г.;
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б) изпълняват минималното изискване, предвидено в член 10, параграф 1, буква б).



2. Правата на плащане, активирани през 2015 г. съгласно членове 25 и 26 от земеделски 
стопанин, който участва в схемата за дребни земеделски стопани, се считат за 
активирани права за периода на участие на земеделския стопанин в тази схема. 

Правата на плащане, притежавани от земеделския стопанин през периода на участие в 
тази схема, не се считат за неизползвани права на плащане, които подлежат на 
връщане в националния резерв по смисъла на член 24, параграф 1▌, буква б).

В държавите членки, които прилагат член 28в, отговарящите на условията за 
подпомагане хектари, декларирани по схемата за единно плащане на площ през 
2015 г. от земеделски стопанин, който участва в схемата за дребни земеделски 
стопани, се считат за декларирани за периода на участие на земеделския 
стопанин в тази схема.

3. Чрез дерогация от член 27 правата на плащане, притежавани от земеделски стопани, 
които участват в схемата за дребни земеделски стопани, не могат да се прехвърлят, 
освен в случай на действително или бъдещо наследяване.

Земеделски стопани, които чрез действително или бъдещо наследяване, получат права 
на плащане от земеделски стопанин, участващ в схемата за дребни земеделски 
стопани, отговарят на условията за участие в тази схема, при условие че изпълняват 
изискванията за подпомагане по схемата за основно плащане и че наследяват всички 
права на плащане, които притежава земеделският стопанин, от когото получават 
правата на плащане.

4. Параграфи 1 и 2 и параграф 3, първа алинея от настоящия член не се прилагат, 
когато дадена държава членка избере метода на плащане, предвиден в член 49, 
параграф 2, буква а) от настоящия регламент, без да прилага последната алинея 
от член 49, параграф 2.

5. С цел гарантиране на правна сигурност, Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 55 за определяне на условията за участие в 
схемата при промяна на положението на участващия земеделски стопанин.

Член 51

Финансови разпоредби

1. За да се финансира плащането, предвидено в настоящия дял, държавите членки 
удържат суми, съответстващи на сумите, на които имат право дребните земеделски 
стопани по схемата за основно плащане или по схемата за единно плащане на 
площ съгласно дял III, глава 1, като преразпределително плащане съгласно дял III, 
глава 1а, като плащане за селскостопански практики от полза за климата и околната 
среда съгласно дял III, глава 2 и ако е приложимо, като плащане за райони с природни 
ограничения съгласно дял III, глава 3, като плащане за млади земеделски стопани 
съгласно дял III, глава 4 и като обвързано с производството подпомагане съгласно 
дял IV, от общите суми, които са на разположение за съответните плащания.

В държавите членки, които са избрали да изчислят размера на плащането 
съгласно член 49, параграф 2, буква а), когато сборът от тези суми за отделен 
земеделски стопанин надхвърли максималната сума, която са определили, всяка 
сума се намалява пропорционално.
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Разликата между сумата на всички плащания, дължими по схемата за дребни 
земеделски стопани, и общата финансирана сума в съответствие с първа алинея, се 
финансира по един или повече от следните начини:

а) като се приложи член 23, параграф 5 през съответната година;

б) като се използват неоползотворени през съответната година средства, за да 
се финансира плащането за млади земеделски стопани съгласно дял III, 
глава 4;

в) като се приложи линейно намаление на всички плащания, които предстои да 
бъдат отпуснати в съответствие с член 25 или член 28в.

Освен когато държавите членки са избрали да определят сумата на годишното 
плащане съгласно член 49, параграф 2, буква а), елементите, въз основа на които са 
определени сумите, посочени в първа алинея, остават непроменени за целия период 
на участие на земеделския стопанин в схемата.

2. Ако общата сума на плащанията, дължими по схемата за дребните земеделски 
стопани, надхвърля 10 % от годишния национален таван, определен в приложение II, 
държавите членки прилагат линейно намаление на сумите, които трябва да бъдат 
изплатени в съответствие с настоящия дял, за да спазят този процент, освен ако не са 
определили размера на плащането в съответствие с член 49, параграф 2, буква а), 
без да прилагат последната алинея от член 49, параграф 2. Същото изключение 
се прилага за държави членки, които са определили размера на плащането в 
съответствие с член 49, параграф 2, буква б), без да прилагат последната алинея 
на член 49, параграф 2, чийто национален таван по приложение II за 2019 година 
е по-висок от този за 2015 година и които прилагат метода на изчисление от 
член 22, параграф 1 или съответно член 28в, параграф 1а.

ДЯЛ VI

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА СЕКТОРА НА ПАМУКА

Член 52

Използване на годишния бюджет за програми за преструктуриране

1. За държави членки, които прилагат член 4, параграф 1, първа алинея от 
Регламент (ЕО) № 637/2008, съответният годишен бюджет, който е на разположение 
съгласно член 5, параграф 1 от същия регламент, се прехвърля, считано от 1 януари 
2014 г., и представлява допълнителни средства от Съюза за мерки по програми за 
развитие на селските райони, финансирани съгласно Регламент (ЕС) № […] [RDR].

2. За държавите членки, които прилагат член 4, параграф 1, втора алинея от 
Регламент (ЕО) № 637/2008, съответният годишен бюджет на разположение 
съгласно член 5, параграф 1 от същия регламент, се включва, считано от 1 януари 
2017 г., към националните им тавани, определени в приложение II към настоящия 
регламент.



ДЯЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1
Уведомления и спешни случаи

Член 53
Изисквания за уведомяване

1. С цел да се осигури правилното прилагане на залегналите в настоящия регламент 
правила, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с 
член 55 за необходимите мерки във връзка с уведомленията, които държавите членки 
отправят до Комисията за целите на настоящия регламент или с цел проверка, 
контрол, наблюдение, оценяване и одит на директните плащания, както и за да се 
спазят изискванията, заложени в международни споразумения, които са били 
сключени с решение на Съвета, включително изискванията за уведомяване съгласно 
споменатите споразумения. В този процес тя отчита необходимостта от данни и 
единодействие между потенциалните източници на данни.

Получената информация, по целесъобразност, може да бъде предавана или предоставяна на 
разположение на международни организации и на компетентните органи на трети държави и 
може да бъде оповестявана публично, при спазване на разпоредбите за защита на личните 
данни и законния интерес на предприятията във връзка с опазването на техните търговски 
тайни.

2. С цел да бъдат направени посочените в параграф 1 уведомления бързи, ефективни, 
точни и рентабилни, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 с цел определяне на допълнителни правила за:

а) естеството и вида на информацията, подлежаща на съобщаване;

▌

бб) категориите данни, които трябва да се обработват, и максималните 
срокове за съхранението им;
в) правилата, свързани с правата за достъп до информация или до предоставените 
информационни системи;

г) условията ▌за публикуване на информацията.

3. Чрез актове за изпълнение Комисията приема:

аа) методите за уведомяване;
а) правила за предоставяне на информацията, която е необходима за прилагането 
на настоящия член;

б) реда и условията за управление на информацията, подлежаща на съобщаване, 
както и правила относно съдържанието, формата, графика, периодичността и 
крайните срокове за уведомленията;

в) механизми за предаване или предоставяне на информация и документи на 
разположение на държавите членки, международните организации, 
компетентните органи в трети държави или на обществеността, при спазване на 
разпоредбите за защита на личните данни и законния интерес на земеделските 
стопани и предприятията при опазването на техните търговски тайни.
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Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.

Член 53а

Обработване и защита на личните данни

1. Държавите членки и Комисията събират лични данни за целите, посочени в 
член 53, параграф 1, и не обработват данните по начин, несъвместим с тези 
цели.

2. Когато лични данни се обработват за целите на наблюдението и оценяването 
съгласно член 53, параграф 1, те се правят анонимни и се обработват единствено 
в обобщен вид.

3. Личните данни се обработват в съответствие с правилата на 
Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001. По-конкретно такива данни не 
се съхраняват във вид, който позволява идентифицирането на субекта на 
данните, за период, по-дълъг от необходимото за целите, за които са събрани 
или за които са подложени на допълнителна обработка, като се имат предвид 
минималните срокове за съхранение на данни, предвидени в приложимото 
национално законодателство и законодателство на Съюза.

4. Държавите членки информират субектите на данни, че личните им данни 
могат да бъдат обработвани от национални органи и органи на Съюза в 
съответствие с параграф 1 и че във връзка с това те могат да се ползват от 
правата, предвидени в правилата за защита на данните съответно в 
Директива 95/46/ЕО и в Регламент (ЕО) № 45/2001.

5. За настоящия член се прилагат разпоредбите на членове 110а—110г от 
Регламент (ЕС) № […] [HRZ].

Член 54

Мерки за решаване на специфични проблеми

1. Комисията приема актове за изпълнение, ▌които са едновременно необходими и 
обосновани при спешни случаи, за решаване на специфични проблеми. Тези актове 
за изпълнение могат да бъдат в дерогация от някои разпоредби на настоящия 
регламент, но само в степен и за период, за които това е строго необходимо. Тези 
актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.

2. Когато това се налага поради надлежно обосновани основания за спешност, за да 
бъдат разрешени такива специфични проблеми, като същевременно се осигури 
непрекъснатост на системата за директни плащания в случай на извънредни 
обстоятелства, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в 
съответствие с процедурата, посочена в член 56, параграф 3.



3. Мерките, приети съгласно параграфи 1 или 2, остават в сила за срок, който не 
превишава дванадесет месеца. Ако след изтичането на този срок посочените в 
тези параграфи специфични проблеми продължават да са налице, Комисията 
може да представи необходимите законодателни предложения с цел да се 
намери трайно решение.

4. Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета относно приетите 
съгласно параграф 1 или 2 мерки в срок от два работни дни след приемането им.

ГЛАВА 2

Делегиране на правомощия и разпоредби за прилагане

Член 55

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване 
на определените в настоящия член условия.

2. ▌На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, 
посочено в член 2, член 4, параграф 2, член 6, параграф 2, член 7, параграф 3, 
член 8, параграф 3, член 9, параграф 5, член 17б, параграф 6, член 28, член 28в, 
параграф 4, член 28д, параграф 3, член 29, параграф 6, член 30, параграф 2, член 31, 
параграфи  2а, 3 и 4, член 32, параграф 2, член 36, параграф 7, член 38, параграф 7, 
член 43, параграф 3, член 44, параграф 5, член 45, параграф 3, член 50, параграф 5, 
член 53, параграфи 1 и 2 и член 58 за срок от седем години, считано от XХХ. 
Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от 
девет месеца преди изтичането на седемгодишния период. Делегирането на 
правомощия се продължава мълчаливо за периоди с еднаква продължителност 
освен в случаите, когато Европейският парламент или Съветът възразят срещу 
подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки 
период.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 2, член 4, параграф 2, член 6, 
параграф 2, член 7, параграф 3, член 8, параграф 3, член 9, параграф 5, член 17б, 
параграф 6, член 28, член 28в, параграф 4, член 28д, параграф 3, член 29, 
параграф 6, член 30, параграф 2, член 31, параграфи 2а, 3 и 4, член 32, параграф 2, 
член 36, параграф 7, член 38, параграф 7, член 43, параграф 3, член 44, параграф 5, 
член 45, параграф 3, член 50, параграф 5, член 53, параграфи 1 и 2 и член 58, може 
да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С 
решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в 
това решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не 
засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно 
Европейския парламент и Съвета за него.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 2, член 4, параграф 2, член 6, параграф 2, член 7, 
параграф 3, член 8, параграф 3, член 9, параграф 5, член 17б, параграф 6, член 28, 
член 28в, параграф 4, член 28д, параграф 3, член 29, параграф 6, член 30, 
параграф 2, член 31, параграфи  2а, 3 и 4, член 32, параграф 2, член 36, параграф 7, 
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член 38, параграф 7, член 43, параграф 3, член 44, параграф 5, член 45, параграф 3, 
член 50, параграф 5, член 53, параграфи 1 и 2 и член 58, влиза в сила само ако 
Европейският парламент или Съветът не изразят възражение в срок от два месеца от 
датата на тяхното уведомяване за този акт или ако преди изтичането на този срок 
както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да 
повдигнат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Член 56
Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от комитет, наречен „Комитет за директните плащания“. 
Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

При актовете, посочени в член 21, параграф 4, член 24, параграф 2 и член 53, 
параграф 3, когато комитетът не даде становище, Комисията не приема 
проекта за акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 във връзка с член 5 от него.

ГЛАВА 3

Преходни и заключителни разпоредби

Член 57

Отмяна
1. Регламент (ЕО) № 637/2008 се отменя, считано от 1 януари 2014 г.

Въпреки това той продължава да се прилага до 31 декември 2017 г. по отношение на 
държавите членки, които са използвали възможността, заложена в член 4, параграф 1, 
втора алинея от същия регламент.

2. Регламент (ЕО) № 73/2009 се отменя.

Без да се засяга параграф 3, позоваванията на отменения регламент се считат за 
позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на 
съответствието, поместена в приложение VII.

3. Позоваванията в настоящия регламент на регламенти (ЕО) № 73/2009 и 
(ЕО) № 1782/2003 се считат за позовавания на тези регламенти във вида, в който са 
били в сила преди отменянето им.

Член 58

Преходни разпоредби



С цел да се осигури плавният преход от разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕО) 
№ 73/2009, към определените в настоящия регламент, Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 55 във връзка с необходимите мерки за защита на 
всички придобити права и законни очаквания на земеделските стопани.

Член 59

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на [седмия] ден след публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2015 г.

Въпреки това член 9, параграф 6, член 11, параграф 5, член 14, член 18, параграфи 2 и 3, 
член 19, параграф 1, втора алинея, член 20, параграф 1, първа алинея, член 20, 
параграф 5, член 21, параграф 3б,член 22, параграф 7, член 28в, параграф 1,първа алинея, 
член 28ж, параграф 1, член 31, параграф 2, четвърта алинея, член 32, параграф 1, 
четвърта алинея, член 32, параграф 1д, член 35, параграф 1, член 37, параграф 1, член 39, 
член 52, параграф 1 и член 57, параграф 1 се прилагат от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави членки.

Съставено в Брюксел на

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател
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ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на схемите за подпомагане

Сектор Правно 
основание

Забележки

Схема за основно 
плащане

Дял ІІІ, Глава 1, 
Раздели 1—3 и 5 
от настоящия 
регламент

Отделено от производството плащане

Схема за единно 
плащане на 
площ

Дял ІІІ, Глава 1, 
Раздел 4 от 
настоящия 
регламент

Отделено от производството плащане

Преразпределит
елно плащане

Дял III, глава 1а 
от настоящия 
регламент

Отделено от производството плащане

Плащане за 
земеделски 
стопани, 
прилагащи 
селскостопански 
практики от 
полза за климата 
и околната среда

Дял III, глава 2 от 
настоящия 
регламент

Отделено от производството плащане
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Сектор Правно 
основание

Забележки

Плащане за 
земеделски 
стопани в райони 
с ▌природни 
ограничения

Дял III, глава 3 от 
настоящия 
регламент

Отделено от производството плащане

Плащане за 
млади земеделски 
стопани

Дял III, глава 4 от 
настоящия 
регламент

Отделено от производството плащане

Доброволно 
обвързано с 
производството 
подпомагане

Дял IV, глава 1 от 
настоящия 
регламент

Специално 
плащане за 
култура — 
памук

Дял IV, глава 2 от 
настоящия 
регламент

Плащане на площ

Плащане за 
дребни 
земеделски 
стопани 

Дял V от 
настоящия 
регламент

Отделено от производството плащане

Програми POSEI Глава IV от 
Регламент (ЕС) 
№ 228/2013

Директни плащания съгласно мерките, определени 
в програмите

Острови в 
Егейско море

Глава IV от 
Регламент (ЕС) 
№ 229/2013

Директни плащания съгласно мерките, определени 
в програмите



[ПРИЛОЖЕНИЕ II
Национални тавани, посочени в член 6

(в хиляди EUR)

Календарна година

▌ 2015 2016 2017 2018 2019 г. и следващите 

години

Белгия  ▌  536 076  528 124  520 170  512 718  505 266 

България  ▌  721 251  792 449  793 226  794 759  796 292 

Чешка република  ▌  874 484  873 671  872 830  872 819  872 809 

Дания  ▌  916 580  907 108  897 625  889 004  880 384 

Германия  ▌  5 144 264  5 110 446  5 076 522  5 047 458  5 018 395 

Естония  ▌  121 870  133 701  145 504  157 435  169 366 

Ирландия  ▌  1 215 003  1 213 470  1 211 899  1 211 482  1 211 066 

Гърция  ▌  2 039 122  2 015 116  1 991 083  1 969 129  1 947 177 

Испания  ▌  4 842 658  4 851 682  4 866 665  4 880 049  4 893 433 

Франция  ▌  7 553 677  7 521 123  7 488 380  7 462 790  7 437 200 

Хърватия  ▌  130 550  149 200  186 500  223 800  261 100 

Италия  ▌  3 902 039  3 850 805  3 799 540  3 751 937  3 704 337 

Кипър  ▌  50 784  50 225  49 666  49 155  48 643 

Латвия  ▌  195 649  222 363  249 020  275 887  302 754 
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Литва  ▌  417 890  442 510  467 070  492 049  517 028 

Люксембург  ▌  33 603  33 545  33 486  33 459  33 431 

Унгария  ▌  1 271 593  1 270 410  1 269 187  1 269 172  1 269 158 

Малта  ▌  5 127  5 015  4 904  4 797  4 689 

Нидерландия  ▌  780 815  768 340  755 862  744 116  732 370 

Австрия  ▌  693 065  692 421  691 754  691 746  691 738 

Полша  ▌  2 987 267  3 004 501  3 021 602  3 041 560  3 061 518 

Португалия  ▌  565 816  573 954  582 057  590 706  599 355 

Румъния  ▌  1 629 889  1 813 795  1 842 446  1 872 821  1 903 195 

Словения  ▌  137 987  136 997  136 003  135 141  134 278 

Словакия  ▌  380 680  383 938  387 177  390 781  394 385 

Финландия  ▌  523 333  523 422  523 493  524 062  524 631 

Швеция  ▌  696 890  697 295  697 678  698 723  699 768 

Обединено кралство  ▌  3 555 915  3 563 262  3 570 477  3 581 080  3 591 683 

* За Хърватия националният таван за календарната 2020 година е 298 400, за 2021 година е 335 700 и 
за 2022 година е 373 000 (в хиляди EUR).]



ПРИЛОЖЕНИЕ III

Нетни тавани, посочени в член 7

(в милиони EUR)
Календарна 

година ▌ 2015 2016 2017 2018
2019 г. и 

следващите години
Белгия ▌ 536,1 528,1 520,2 512,7 505,3

България ▌ 723,6 795,1 795,8 797,4 798,9
Чешка 

република
▌ 874,5 873,7 872,8 872,8 872,8

Дания ▌ 916,6 907,1 897,6 889,0 880,4
Германия ▌ 5 144,3 5 110,4 5 076,5 5 047,5 5 018,4

Естония ▌ 121,9 133,7 145,5 157,4 169,4
Ирландия ▌ 1 215,0 1 213,5 1 211,9 1 211,5 1 211,1

Гърция ▌ 2 227,0 2 203,0 2 178,9 2 157,0 2 135,0
Испания ▌ 4 903,6 4 912,6 4 927,6 4 941,0 4 954,4
Франция ▌ 7 553,7 7 521,1 7 488,4 7 462,8 7 437,2

Хърватия ▌ 130,6 149,2 186,5 223,8 261,1 
Италия ▌ 3 902,0 3 850,8 3 799,5 3 751,9 3 704,3
Кипър ▌ 50,8 50,2 49,7 49,2 48,6

Латвия ▌ 195,6 222,4 249,0 275,9 302,8
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Литва ▌ 417,9 442,5 467,1 492,0 517,0
Люксембург ▌ 33,6 33,5 33,5 33,5 33,4

Унгария ▌ 1 271,6 1 270,4 1 269,2 1 269,2 1 269,2
Малта ▌ 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7

Нидерландия ▌ 780,8 768,3 755,9 744,1 732,4
Австрия ▌ 693,1 692,4 691,8 691,7 691,7

Полша ▌ 2 987,3 3 004,5 3 021,6 3 041,6 3 061,5
Португалия ▌ 566,0 574,1 582,2 590,9 599,5

Румъния ▌ 1 629,9 1 813,8 1 842,4 1 872,8 1 903,2
Словения ▌ 138,0 137,0 136,0 135,1 134,3
Словакия ▌ 380,7 383,9 387,2 390,8 394,4

Финландия ▌ 523,3 523,4 523,5 524,1 524,6
Швеция ▌ 696,9 697,3 697,7 698,7 699,8

Обединено 
кралство

▌ 3 555,9 3 563,3 3 570,5 3 581,1 3 591,7

* За Хърватия националният таван за календарната 2020 година е 298 400, за 2021 година е 335 700 и за 
2022 година е 373 000 (в хиляди EUR).



ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Коефициенти, които трябва да се прилагат съгласно член 10, параграф 1

Държава членка Граница на прага в EUR
(член 10, параграф 1, буква а)

Граница на прага в хектари
(член 10, параграф 1, буква б)

Белгия 400 2

България 200 0,5

Чешка република 200 5

Дания 300 5

Германия 300 4

Естония 100 3

Ирландия 200 3

Гърция 400 0,4

Испания 300 2

Франция 300 4

Хърватия 100 1 

Италия 400 0,5

Кипър 300 0,3

Латвия 100 1
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Държава членка Граница на прага в EUR
(член 10, параграф 1, буква а)

Граница на прага в хектари
(член 10, параграф 1, буква б)

Литва 100 1

Люксембург 300 4

Унгария 200 0,3

Малта 500 0,1

Нидерландия 500 2

Австрия 200 2

Полша 200 0,5

Португалия 200 0,3

Румъния 200 0,3

Словения 300 0,3

Словакия 200 2

Финландия 200 3

Швеция 200 4

Обединено кралство 200 5



ПРИЛОЖЕНИЕ V

Финансови разпоредби по членове 16 и 17, приложими към България и Румъния

А. Суми за изчисляване на националните тавани за плащания, посочени в член 16:

(в хиляди EUR)

▌ 2015

България ▌ 790 909 

Румъния ▌ 1 783 426 

Б. Общ размер на допълнителните национални директни плащания по схемата за 
основно плащане съгласно член 17, параграф 2:

(в хиляди EUR)

▌ 2015

България ▌ 69 657 

Румъния ▌ 153 536 

В. Общ размер на допълнителните национални директни плащания по специалното 
плащане за култура — памук, съгласно член 17, параграф 3:

(в EUR)

▌ 2015

България ▌ 258 952 

ПРИЛОЖЕНИЕ Va

Финансови разпоредби по членове 10 и 17a, приложими към Хърватия

A. Суми за прилагането на член 10:

(в хиляди EUR)

Хърватия 373 000
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B. Общ размер на допълнителните национални директни плащания съгласно 
член 17a, параграф 3:

(в хиляди EUR)

 ▌ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Хърватия  ▌ 242 450 223 800 186 500 149 200 111 900 74 600 37 300

ПРИЛОЖЕНИЕ Vб

Максимална сума, която се добавя към сумите, определени в приложение II, в 
съответствие с член 17б, параграф 2

(в хиляди EUR)

 ▌ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Хърватия
 ▌ 3 360 3 840 4 800 5 760 6 720

7 680 8 640
9 600

ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Средна големина на земеделските стопанства, приложима съгласно член 28ж, 

параграф 4

Държава членка
Средна големина на земеделските стопанства

(в хектари)

Белгия 29

България 6

Чешка република 89

Дания 60

Германия 46

Естония 39

Ирландия 32

Гърция 5

Испания 24

Франция 52

Хърватия 5,9

Италия 8

Кипър 4

Латвия 16



Държава членка
Средна големина на земеделските стопанства

(в хектари)

Литва 12

Люксембург 57

Унгария 7

Малта 1

Нидерландия 25

Австрия 19

Полша 6

Португалия 13

Румъния 3

Словения 6

Словакия 28

Финландия 34

Швеция 43

Обединеното кралство 54

ПРИЛОЖЕНИЕ VIA

СПИСЪК НА РАВНОСТОЙНИТЕ ПРАКТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ЕКОЛОГИЗИРАНЕТО, посочени в член 29, параграф 1б

I. Практики, равностойни на разнообразяването на културите:

1) Разнообразяване на културите

Изискване: най-малко 3 култури, най-много 75 % за основната 
култура, и което и да е (едно или повече) от следните:

- с най-малко 4 култури,
- с по-ниски максимални прагове,
- с по-подходящ подбор на култури, като например бобови 

култури, протеинови култури, култури, които не изискват 
напояване или обработка с пестициди, според случая,

- включително регионални сортове на 
стари/традиционни/застрашени видове култури (върху най-
малко 5 % от площите със сеитбооборот).

2) Сеитбооборот 

Изискване: най-малко 3 култури, най-много 75 % за основната 
култура, и което и да е от следните (или и двете):

 с редуване на култури и/или угар, което е от по-голяма полза за 
околната среда,
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 с най-малко четири култури.
3) Зимно покритие на повърхността на почвата (*)
4) Междинни култури (*)

II. Практики, равностойни на поддържането на постоянни пасища:
1) Управление на ливади/пасища

Изискване: поддържане на постоянни пасища и което и да е (едно или 

повече) от следните:

 Режим на рязане/подходящо косене (дати, методи, 
ограничения),

 Поддръжка на особености на ландшафта върху постоянни 
пасища и контрол на храсти,

 Определени сортове треви и/или режим на посев за 
подновяване в зависимост от вида пасище (без да се 
унищожават системите с висока природна стойност),

 Изнасяне на фураж/сено,

 Подходящо управление на стръмни склонове,

 Режим на наторяване,

 Ограничения по отношение на пестицидите.
2) Екстензивни пасищни системи

Изискване: поддържане на постоянни пасища и което и да е (едно или 
повече) от следните:

 Екстензивна паша (време, максимална гъстота на 
животните),

 Водене на паша/планинско скотовъдство,

 Водене на местни/традиционни породи на постоянното 
пасище.
III. Практики, равностойни на приоритетните екологични площи:

Изискване: да се прилагат върху най-малко процента обработваема земя, 
определен в съответствие с член 32, параграф 1

1) Оставяне под угар по екологични съображения
2) Създаване на „буферни зони“ за райони с висока природна 

стойност, „Натура 2000“ или други места с приоритет върху 
защитата на биологичното разнообразие, включително по 
продължението на жив плет и водни басейни

3) Управление на необработваеми буферни ивици и синори (режим на 
рязане, местни/определени сортове треви и/или режим на посев, 
презасяване с регионални сортове, без използване на пестициди, без 



изхвърляне на оборска тор и/или минерални торове), без напояване, 
без запечатване на почвата 

4) Слогове, ивици в обработваема земя и парцели, чието управление е 
насочено към дива/специфична фауна (тревни слогове, защита на 
гнезда, ивици с диви цветя, смеси от местни семена, неприбрана 
реколта)

5) Управление (подкастряне, подрязване, дати, методи, 
възстановяване) на особености на ландшафта (дървета, жив плет, 
крайречна дървесна растителност, каменни стени (тераси), 
канавки, водоеми) 

6) Поддържане на обработваеми торфени/влажни почви в затревено 
състояние (без използване на торове и на продукти за растителна 
защита)

7) Производство върху обработваема земя без използване на торове 
(минерални торове и оборска тор) и/или продукти за растителна 
защита, без напояване, без да се засажда една и съща култура две 
години подред, и на определено място (*)

8) Преобразуване на обработваема земя в постоянни пасища, 
практикувано в значителна степен

(*)Практики, подлежащи на метода, посочен в член 29, параграф 6, буква в).
ПРИЛОЖЕНИЕ VIб

МАТРИЦА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРИОРИТЕТНА ЕКОЛОГИЧНА ПЛОЩ, 
посочена в член 32, параграф 1а

Характеристики Коефициент 
за 
преобразуван
е

Тегловен 
коефицие
нт

Приоритетн
а екологична 
площ

Земя, оставена под угар 

Тераси

Особености на ландшафта

Буферни ивици

Агролесовъдни хектари

Ивици хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, по краищата 
на гори 

Площи, засадени с дървесни култури с 
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кратък цикъл на ротация

Залесени площи, посочени в член 25, 
параграф 2, буква б), подточка ii)

Площи с междинни култури или зелена 
покривка

Площи с култури, които обогатяват 
почвата с азот

ПРИЛОЖЕНИЕ VII
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

[да бъде попълнена от юрист-лингвистите на по-късен етап]

Регламент (ЕО) № 73/2009 Настоящият регламент Регламент (ЕС) № […] [HZR]
Член 1 Член 1

Член 2
Член 2 Член 4

Член 5, параграф 2
Член 3 Член 5
Член 4, параграф 1 Член 91
Член 4, параграф 2 Член 95
Член 5 Член 93
Член 6, параграф 1 Член 94
Член 6, параграф 2
Член 7
Член 8, параграфи 1 и 2 Член 7, параграфи 1 и 3

Член 7, параграф 2
Член 9
Член 10
Член 11, параграфи 1 и 2 Член 25, параграфи 1 и 2

Член 8
Член 12, параграфи 1 и 2 Член 12
Член 12, параграф 3 Член 14
Член 12, параграф 4
Член 13 Член 13, параграф 2
Член 14 Член 68
Член 15 Член 69
Член 16 Член 70
Член 17 Член 71
Член 18 Член 72
Член 19 Член 73
Член 20 Член 75
Член 21 Член 75, параграф 4
Член 22 Член 96
Член 23 Член 97



Регламент (ЕО) № 73/2009 Настоящият регламент Регламент (ЕС) № […] [HZR]
Член 24 Член 99
Член 25 Член 100
Член 26 Член 63
Член 27, параграф 1 Член 102, параграф 3
Член 27, параграф 2 Член 49
Член 27, параграф 3 Член 69, параграф 3

Член 9
Член 28, параграфи 1 и 2 Член 10, параграфи 1, 3 и 4

Член 10, параграф 2
Член 28, параграф 3 Член 23, параграф 1, буква а), 

подточка ii)
Член 23, параграф 1, буква a), 
подточка i), букви в) и г)
Член 11

Член 29 Член 76
Член 30 Член 62
Член 31 Член 2, параграф 2
Член 32 Член 15
Член 33, параграф 1 Член 18, параграф 1

Член 18, параграф 2
Член 34, параграфи 1 и 2 Член 25, параграфи 1 и 2
Член 35 Член 26
Член 36
Член 37 Член 12

Член 14
Член 38
Член 39, параграф 1 Член 25, параграф 3
Член 40, параграф 1 Член 6, параграф 1
Член 40, параграф 2 Член 19, параграф 3
Член 41, параграф 1 Член 23, параграф 1
Член 41, параграф 2 Член 23, параграфи 3 и 4
Член 41, параграф 3 Член 23, параграф 5, буква а)
Член 41, параграф 5 Член 23, параграф 5, буква б)

Член 23, параграфи 2, 6 и 7
Член 41, параграф 6 Член 22, параграф 4
Член 42 Член 24, параграф 1, буква б)
Член 43, параграфи 1 и 2 Член 25, параграфи 1 и 2
Член 43, параграф 3
Член 44
Член 45

Член 19, параграфи 1 и 2
Член 46, параграфи 1—4 Член 20, параграфи 1—4
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Регламент (ЕО) № 73/2009 Настоящият регламент Регламент (ЕС) № […] [HZR]
Член 46, параграф 5

Член 21
Член 47, параграф 1
Член 47, параграф 2 Член 22, параграф 1 — 

регионално прилагане
Член 22, параграф 1 — 
национално прилагане
Член 22, параграфи 2, 3, 5, 6 и 7

Член 48
Член 49
Член 50
Член 51
Член 52
Член 53
Член 54
Член 55
Член 56
Член 57
Член 57а Член 17б
Член 58
Член 59
Член 60
Член 61
Член 62
Член 63
Член 64
Член 65
Член 66
Член 67
Член 68
Член 69
Член 70
Член 71



Регламент (ЕО) № 73/2009 Настоящият регламент Регламент (ЕС) № […] [HZR]
Член 72
Член 73
Член 74
Член 75
Член 76
Член 77
Член 78
Член 79
Член 80
Член 81
Член 82
Член 83
Член 84
Член 85
Член 86
Член 87
Член 88 Член 42
Член 89 Член 43
Член 90 Член 44
Член 91 Член 45
Член 92 Член 46
Член 93
Член 94
Член 95
Член 96
Член 97
Член 98
Член 99
Член 100
Член 101
Член 102
Член 103
Член 104
Член 105
Член 106
Член 107
Член 108
Член 109
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Регламент (ЕО) № 73/2009 Настоящият регламент Регламент (ЕС) № […] [HZR]
Член 110
Член 111
Член 112
Член 113
Член 114
Член 115
Член 116
Член 117
Член 118
Член 119
Член 120
Член 121 Членове 16 и 16а
Член 122
Член 123
Член 124
Член 124, параграф 6 Член 98
Член 125
Член 126
Член 127
Член 128
Член 129
Член 130
Член 131
Член 132 Членове 17 и 17а
Член 133

Член 28
Член 29
Член 20
Член 31
Член 32
Член 33
Член 34
Член 35
Член 36
Член 37
Член 47
Член 48
Член 49
Член 50
Член 51



Регламент (ЕО) № 73/2009 Настоящият регламент Регламент (ЕС) № […] [HZR]
Член 134
Член 135
Член 136

Член 52
Член 137
Член 138 Член 3
Член 139 Член 13
Член 140 Член 53
Член 141 Член 56
Член 142 Член 55
Член 142, буква с) Член 54
Член 143
Член 144
Член 145
Член 146 Член 55
Член 146а
Член 147 Член 56
Член 148
Член 149 Член 57

_____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА по член 9, параграф 2 относно директните 
плащания

В член 9, параграф 2 от проекта за регламент за директните плащания не се изключва 
възможността даден земеделски стопанин да дава под наем сградите или части от 
сградите на трети лица или да притежава конюшня, при условие че тези дейности не са 
основната дейност на земеделския стопанин.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно обвързаното с производството 
подпомагане

За селскостопански продукти, предимно за онези, които не отговарят на условията за 
обвързано с производството подпомагане съгласно член 38, параграф 1 от Регламента 
за директните плащания, Комисията следи внимателно тяхното пазарно развитие и в 
случай на сериозна криза на пазара може да прибегне до всички необходими мерки, с 
които разполага, с цел подобряване на положението на пазара.



25.6.2012

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ

на вниманието на комисия по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по 
схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Докладчик по становище: Биргит Шнибер-Ястрам

КРАТКА ОБОСНОВКА

От гледна точка на политиката за развитие, би могла да бъде предложена една Обща 
селскостопанска политика, напълно различна от представената от Комисията в 
предложенията за реформи. Една по-амбициозна реформа на Общата селскостопанска 
политика, при която насочването на директните плащания да бъде преследвано по-
настоятелно, а обвързаните с производството плащания бъдат премахнати, би имала по-
голямо въздействие за отстраняването на оставащите деформации, причинени на 
световните пазари от Общата селскостопанска политика. 

И все пак, в хода на миналите реформи на ОСП бяха разгледани редица добре познати 
примери за непоследователност, тенденция, която е продължена от настоящите 
предложения на Комисията. Подпомагането на земеделските стопанства беше до 
голяма степен отделено от производството, а ролята на механизмите за намеса на 
пазара и връщането на сумите за износ беше съществено намалена.

Едно от основните нововъведения в последното предложение за реформи е 
задължителният екологосъобразен компонент на директните плащания, чрез 
подпомагане на мерките в защита на околната среда в целия ЕС, като се дава 
предимство на целите на политиката за опазване на климата и околната среда. Това 
няма да създаде ситуация на конкуренция с фермерите в развиващите се страни. Освен 
това, задължителните мерки в областта на околната среда ще допринесат за 
ограничаването на изменението на климата, които имат тежко отражение върху много 
от развиващите се страни. Макар и детайлите да имат нужда от подобрение, 
докладчикът силно подкрепя екологосъобразния компонент на предложението на 
Комисията.

Въпреки положителните тенденции, обаче, все още са налице някои действителни 
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проблеми, които следва да бъдат разгледани от гледна точка на политиката за развитие. 
Реформираната ОСП продължава да има външно отражение, което не е отразено в 
достатъчна степен в предложенията на Комисията. Следователно, регламентите за ОСП 
трябва да бъдат внимателно проверени с оглед на задължението по Договора за 
осигуряване на последователност на политиките за развитие (ППР) (член 208 ДФЕС). 

Не съществува всеобщо отражение на ОСП върху всички развиващи се страни, но е 
видно, че в определени случаи индивидуални мерки на ОСП могат да доведат до 
увеличен внос в развиващите се страни, който застрашава поминъка на местните 
земеделски производители и подкопава политиките на селскостопанския сектор, приети 
от развиващите се страни за укрепване на дългосрочното им продоволствено 
осигуряване. В допълнение, в духа на едно по-широко разбиране за последователността 
на политиките за развитие (ППР), което отива по-далеч от „принципа за ненанасянето 
на вреда“, някои елементи на „втория стълб“ биха могли да спомогнат за създаването 
на взаимодействия и за насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани 
в Европа и тези в развиващия се свят. 

Поради това докладчикът предлага изменения в следните направления:

● Общата селскостопанска политика следва да бъде поставена в по-широката рамка 
на последователността на политиките на ЕС за развитие и нейното външно 
отражение следва да бъде внимателно проследявано, като се включват 
правителствата и заинтересованите страни от държавите партньори.

● Субсидиите за износ следва да бъдат изцяло премахнати. Междувременно, 
възстановяванията при износ не следва да бъдат отпускани, ако съществува риск от 
сериозни вреди за местните производители в развиващите се страни. Като цяло, 
предпазните мрежи, каквото е интервенционното изкупуване, могат да доведат до 
заместване на разходите за приспособяване за производителите извън ЕС. 

● Политиката на Европейския съюз и зависимостта от вноса на протеинови култури 
имат отрицателно екологично и социално въздействие в развиващите се страни, 
които извършват износ. Насърчаването на отглеждането на бобови култури в 
Европа би могло също да смекчи климатичните изменения и да допринесе 
положително за биоразнообразието и плодородието на почвата. 

● Както вече беше предложено от Комисията по развитие през 2011 г., директните 
плащания следва да бъдат отделени от производството, „за да се създаде 
равнопоставеност между земеделските продукти от ЕС и тези от развиващите се 
страни и да се стимулират лоялната търговия и устойчивият растеж“.

Докладчикът осъзнава, че тези промени сами по себе си няма да бъдат достатъчни за 
справянето с глобалното предизвикателство на продоволственото осигуряване и 
тревогите на развиващите се страни по отношение на функционирането на 
селскостопанските пазари. Други политики, по-специално търговската политика на ЕС, 
както и енергийната политика или политиката в областта на безопасността на храните, 
съществено засягат развиващия се свят, но тези предизвикателства не могат да бъдат 
разгледани в контекста на това предложение за реформи. Например, споразуменията за 



икономическо партньорство следва да позволяват и насърчават нетните вносители на 
храна сред развиващите се страни да възстановяват и укрепват своя селскостопански 
сектор. 

Политиката за развитие и политическият диалог следва да бъдат използвани 
целенасочено, за да се даде възможност на развиващите се страни да извличат ползи от 
международната търговия със селскостопански продукти и, подобно на ЕС, да прилагат 
модерни инструменти за управление на пазара. Проблем в този контекст съставлява 
концентрацията на власт в определени звена от хранителните вериги. В развиващите се 
страни обичайно най-едрите производители са привилегировани в условията на 
основаващо се на износа селско стопанство.

Основното предизвикателство пред последователността на политиките за развитие 
(ППР) се проявява, когато интересите в развиващите се страни и в Европа си 
противоречат. Дългосрочната перспектива е тези интереси да бъдат съгласувани и да се 
улесни създаването на ситуации, при които няма губеща страна. Следователно, 
предложенията на докладчика не целят да подкопаят законните цели на ОСП, а да се 
въведат избрани корекции, където бъде счетено за необходимо от гледна точка на 
политиката на развитие.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (1а) Реформата следва да гарантира, 
че, съгласно член 208 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), целите на 
сътрудничеството за развитие, в 
това число тези, одобрени в 
контекста на Организацията на 
обединените нации и други 
международни организации, са взети 
предвид от ОСП. Мерките, 
предприети по силата на настоящия 
регламент, не бива да застрашават 
способността за производство на 
храна и дългосрочното 
продоволствено осигуряване на 
развиващите се страни, особено на 
най-слабо развитите страни (НСРС), 
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и следва да допринасят за 
постигането на ангажиментите на 
Съюза във връзка със смекчаването на 
изменението на климата.

Обосновка

Съгласно член 208 от ДФЕС, при всички политика на ЕС, за които има вероятност да 
засегнат развиващите се страни, следва да бъдат взети под внимание целите за 
развитие. Улесняването на селскостопанското развитие на развиващите се страни и 
укрепването на продоволственото осигуряване са водещи цели на сътрудничеството 
на ЕС за развитие. Селскостопанската политика на EС има външно отражение, 
оказващо влияние по-специално върху търговията със селскостопански продукти. 
Принципът на последователността на политиките за развитие (ППР) изисква 
потенциалното отражение върху местните пазари на земеделски продукти и 
местните производители в развиващите се страни да бъде наблюдавано, а, където е 
възможно, избягвано.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 



са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви.. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържането на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи и 
производство на култури, които са от 
полза за климата и околната среда, 
спомагат за намаляване на 
производствените разходи и 
стимулират местните пазари на 
фуражи. Задължителният характер на 
тези практики следва да се отнася също 
така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 33
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно обосновани 
случаи обаче, когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение от 
Комисията, на държавите членки следва 
да се даде възможност да използват 
повече от 10 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на производство в 
тези райони. Такова подпомагане следва 
да е на разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност до края на 2016 г. да 
използват част от своите национални 
тавани за директни плащания за 
обвързано с производството 
подпомагане в дадени сектори и в ясно 
определени случаи. Ресурсите, които 
могат да се използват за всяко 
обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно обосновани 
случаи обаче, когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение от 
Комисията, на държавите членки следва 
да се даде възможност да използват 
повече от 10 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на производство в 
тези райони. Такова подпомагане следва 
да е на разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 



разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 10 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава членка, Комисията следва 
допълнително да бъде оправомощена да 
приема актове за изпълнение без да се 
прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.

Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 10 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава членка, Комисията следва 
допълнително да бъде оправомощена да 
приема актове за изпълнение без да се 
прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Последователност на политиките за 

развитие
Съгласно член 208 от ДФЕС, целите 
на сътрудничеството за развитие, в 
това число тези, одобрени в 
контекста на Организацията на 
обединените нации и други 
международни организации, следва да 
бъдат взети предвид при прилагането 
на този регламент. Мерките, 
предприети по силата на този 
регламент, не застрашават 
способността за производство на 
храна и дългосрочното 
продоволствено осигуряване на 
развиващите се страни, особено на 
най-слабо развитите страни (НСРС), 
и допринасят за постигането на 
ангажиментите на Съюза във връзка 
със смекчаването на изменението на 
климата.

Обосновка

Съгласно член 208 от ДФЕС, при всички политика на ЕС, за които има вероятност да 
засегнат развиващите се страни, следва да бъдат взети под внимание целите за 
развитие. Улесняването на селскостопанското развитие на развиващите се страни и 
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укрепването на продоволственото осигуряване са водещи цели на сътрудничеството 
на ЕС за развитие. Селскостопанската политика на EС има външно отражение, 
оказващо влияние по-специално върху търговията със селскостопански продукти. 
Принципът на последователността на политиките за развитие (ППР) изисква 
потенциалното отражение върху местните пазари на земеделски продукти и 
местните производители в развиващите се страни да бъде наблюдавано, а, където е 
възможно, избягвано.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици, земята, засята с 
култури, които обогатяват почвата с 
азот, и залесени площи съгласно 
член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 59 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това член 14, член 20, 
параграф 5, член 22, параграф 6, 
член 35, параграф 1, член 37, параграф 1 
и член 39 се прилагат от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Въпреки това член 14, член 20, 
параграф 5, член 22, параграф 6, 
член 35, параграф 1, член 37, параграф 1 
и член 39 се прилагат от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Членове 38 до 41 се прилагат до 31 
декември 2016 г.
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Michèle Striffler, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo 
Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi
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16.10.2012

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

на вниманието на комисия по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по 
схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Докладчик по становище: Джовани Ла Вия

КРАТКА ОБОСНОВКА

Директните плащания за земеделските производители са изключително важна част от 
ОСП и представляват значителен приоритет за настоящата реформа. Реформата се 
стреми да постигне равновесие между подпомагането на доходите и новите обществени 
предизвикателства чрез интегриране на екологичните изисквания посредством 
сериозен екологизиращ компонент в първия стълб. Създаването на ползи за околната 
среда и климата представлява допълнителна обосновка за подпомагането на доходите 
на земеделските производители, тъй като целта му е да гарантира, че всички 
земеделски производители ще обръщат внимание на тези въпроси. Освен това 
финансовите интереси на Съюза ще бъдат защитени.

Тъй като с течение на времето общата селскостопанска политика се усложни, 
необходимо е по-добрата нормативна уредба и значителното намаляване на 
бюрокрацията да се превърнат във важен компонент от бъдещата обща селскостопанска 
политика. Всякакви неоправдани и прекомерни административни тежести и разходи за 
националните органи следва да бъдат избягвани, по-специално в светлината на 
бюджетната консолидация на държавите членки и недостига на ресурси. Необходимо е 
целево разходване на средствата с цел да се гарантира разумно управление на 
фондовете на Съюза, насочено към предоставянето на значителни обществени блага 
чрез многофункционална обща селскостопанска политика.

Целта на предложението на Комисията е да формулира общи варианти на политиката, 
за да отговори на бъдещите предизвикателства пред селското стопанство и селските 
райони и да постигне поставените пред общата селскостопанска политика цели, по-
специално надеждно производство на храни, устойчиво управление на природните 
ресурси и действията в областта на климата и балансирано териториално развитие.

Накратко, Комисията предлага тридесет процента от директните плащания да бъдат 
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обвързани с „екологизирането“ и тези плащания да гарантират, че всички земеделски 
стопанства предоставят ползи за околната среда и климата. Освен това се предлага 
специална подкрепа за дребните земеделски производители с цел опростяване на 
подпомагането, което им се предоставя, както и допълнителна подкрепа за млади 
земеделски производители с цел да се насърчат повече млади земеделски 
производители да останат или навлязат в този отрасъл. Предлага се и незадължителна 
схема за плащания за по-малко облагодетелстваните райони, която взема предвид 
значимостта на тези райони. С цел да отговори на призивите за повече справедливост, 
Комисията предлага въвеждането на горна граница за земеделските стопанства, които 
получават значителни по размери директни плащания, както и намаляване на разликите 
в размера на директните плащания за земеделските стопанства между отделните 
държави членки.  По отношение на кръстосаното спазване Комисията прави 
определени промени в изискванията за добро селскостопанско и екологично състояние 
(ДСЕС) и законовоустановени изисквания за управление (ЗИУ).

От съществено значение е да се гарантира спазването на изискванията на обществения 
интерес, свързан с отпускането на плащанията.

Настоящият доклад се основава на общата финансова сума за ОСП, предложена от 
Комисията в рамките на бъдещата многогодишна финансова рамка. Ако в това 
предложение бъдат направени коренни промени, съдържанието на становището ще 
трябва да бъде преразгледано.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) необходимо е сумите, определени 
за ОСП за бюджетната 2013 година, 
да бъдат запазени и през следващия 
период на финансово програмиране 
поне на същото равнище. ще бъдат 
необходими адекватни финансови 
ресурси, за да се отговори на 



предизвикателствата в областта на 
продоволствената сигурност, 
защитата на околната среда, 
изменението на климата и 
териториалния баланс в условията на 
разширен Европейски съюз, както и за 
да се даде възможност на ОСП да 
допринесе за успеха на стратегията 
„ЕС 2020“;

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Горна граница на функция 2

необходимо е сумите, определени за 
ОСП за бюджетната 2013 година, да 
бъдат запазени и през следващия 
период на финансово програмиране 
поне на същото равнище. ще бъдат 
необходими адекватни финансови 
ресурси, за да се отговори на 
предизвикателствата в областта на 
продоволствената сигурност, 
защитата на околната среда, 
изменението на климата и 
териториалния баланс в условията на 
разширен Европейски съюз, както и за 
да се даде възможност на ОСП да 
допринесе за успеха на стратегията 
„ЕС 2020“.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 

заличава се
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които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 5 000 
EUR директни плащания за 
предходната година.

заличава се

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 25 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.



Изменение 6

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 5 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR]. В 
резултат на това съответната сума 
повече няма да е на разположение за 
мерки за подпомагане по програми за 
развитие на селските райони.

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 5 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR] при 
условие, че най-малко 20 % остават 
на разположение по ЕЗФРСР. В 
резултат на това съответната сума 
повече няма да е на разположение за 
мерки за подпомагане по програми за 
развитие на селските райони.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки прилагат плащане, 
посочено в настоящата глава на 
национално или — при прилагане на 
член 20 — на регионално равнище. В 
случай на прилагане на регионално 
равнище ― във всеки регион 
държавите членки използват част от 
тавана, определен според параграф 3. 
За всеки регион въпросната част се 
изчислява, като съответният 
регионален таван, определен в 
съответствие с член 20, параграф 2, 
се раздели на тавана, определен в 
съответствие с член 19, параграф 1.

2. Държавите членки прилагат плащане, 
посочено в настоящата глава за всяко 
право за получаване на плащане.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всички национални суми, които не 
са използвани в съответствие с 
настоящата глава, се използват за 
финансиране на мерки по Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 за агроекологични 
мерки.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Всички средства, произтичащи от 
намаляване на основното плащане 
или от изплащане на санкции 
съгласно настоящата глава или 
членове 30, 31 и 32, на основание 
неспазване на правилата, остават в 
държавите членки и в регионите, 
където са възникнали.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Всички суми, натрупани в 
резултат на намаления или санкции, 
налагани на основание неспазване на 
изискванията на настоящия член и на 
членове 30, 31 и 32, остават в 
държавата членка и региона, където 
са възникнали.



Изменение 11

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Неусвоените бюджетни кредити в 
рамките на националния таван на 
държавите членки, които са били 
предназначени за финансиране на 
плащанията, посочени в настоящата 
глава, остават в държавите членки и 
се използват за мерки за агроекология 
и климат в съответствие с 
Регламент (ЕС) №.../20xx (ЕЗФРСР).
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
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КРАТКА ОБОСНОВКА

По отношение на аспекта на бюджетния контрол върху директните плащания за 
селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика, приоритетът на докладчика на комисията по бюджетен 
контрол е прозрачността, опростяването и намаляването на административната тежест, 
като в същото време поддържа целите на политиката за продоволствена сигурност, 
екологична устойчивост и териториално сближаване.

Необходимостта от опростяване е подчертана в резолюцията на Парламента от 18 май 
2010 г. относно опростяването на ОСП (2009/2155(INI)), която съдържа следните 
искания и предложения до Комисията:
- с въвеждането на ново законодателство, едновременно да се стреми да премахва 
ненужните тежести,
- необходимо e допълнително опростяване на ОСП за намаляване на разходите по 
нейното прилагане за институциите на ЕС, държавите членки и самите бенефициери,

- мерките на ОСП следва да бъдат пропорционални на целта и законодателно 
регулиране следва да се прилага само когато е наистина оправдано,
- държавите членки следва да имат възможността, в контекста на планове за развитие 
на селските райони, да въвеждат схема за парцели земя с фиксирани суми, особено за 
малки земеделски стопанства,
-с цел опростяването на правилата на схемата за единно плащане, следва да се 
премахне изискването за ежегодно предоставяне на една и съща подробна информация

-бъдещата система следва да вземе предвид принципите на опростяване, а 
опростяването, прозрачността и справедливостта следва да бъдат ключови приоритети 
на реформата на ОСП.

Опасенията на докладчика на комисията по бюджетен контрол са, че ако се разглежда в 
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контекста на констатациите на оценката на въздействието, направена от Комисията 
(SEC (2011) 1153 окончателен), настоящото предложение съдържа някои разпоредби, 
които могат да компрометират целта за намаляване на административната тежест, по-
специално по отношение на разпоредбата за екологизиране, активните селскостопански 
производители, задължителните схеми за млади селскостопански производители и 
дребни селскостопански производители и др.

За да обоснове позицията си и предложените изменения, докладчикът би искал да 
привлече вниманието към няколко елемента в приложение 8 на оценката на 
въздействието, направена от Комисията („Опростяване на ОСП“), които заслужават да 
бъдат отбелязани.

В частност, в т. 2.4.2. „Резултати от консултацията със заинтересованите страни във 
връзка с оценката на въздействието“, се отбелязва: „Мнозина считат, че е важно да се 
намали административната тежест. Мнозина твърдят, че по-специално екологизирането 
ще повиши административната тежест [..]“

Освен това т. 2.4.3. „Резултати от работата на консултативната ad hoc група по 
въпросите на опростяването“ съдържа следното: „Участниците в конференцията 
изпратиха ясно послание, че някои от обсъжданите нови елементи (в частност 
определението за активен селскостопански производител, специалната схема за 
подпомагане на дребните селскостопански производители и екологизирането) по 
същество не биха представлявали опростяване, а по-скоро биха довели до увеличаване 
на административната тежест и тежестта, свързана с контрола, както и на риска 
от грешки в сделките“. В този контекст заинтересованите страни предложиха 
следното: „новите елементи следва да бъдат опростени във възможно най-голяма 
степен, без твърде много комплицирани условия и които органите на държавите 
членки ще могат във възможно най-голяма степен да управляват и контролират 
автоматично и с наличните инструменти[..]“ и „[..]предвидените нови елементи ще 
могат да бъдат управлявани и контролирани само в случай че на държавите членки се 
предостави необходимата гъвкавост да се адаптират към твърде различните условия 
на национално и регионално равнище [..]“.

Докладчикът на комисията по бюджетен контрол изразява загриженост също така във 
връзка със забележка, съдържаща се в т. 4.2.3. „Резултати от количествено измерване 
на административните разходи за промени в правните задължения за директни 
плащания след 2013 г.“, в частност, където се казва, че ”резултатите [...] показват, 
че общите административни разходи на бъдещата система за директни плащания ще 
представляват увеличение с приблизително 15 % на административните разходи“.

Накрая, в т. 4.3 , „Оценка според общи политически сценарии“ се казва, че 
„Очакваното нарастване на административната тежест за някои нови ключови 
идеи, които позволяват по-добро насочване на плащанията по първия стълб 
(екологизиране и активни селскостопански производители) вероятно ще бъде 
частично компенсирано от постигнатото опростяване в рамките на схемата за 
дребните селскостопански производители и новото разпределение на директните 
плащания чрез единна ставка на хектар на национално или регионално равнище.“ 
Докладчикът обаче счита, че Комисията се опитва да компенсира затрудняващите 
елементи като екологизирането и активните селскостопански производители във вида, 



в който са предложени, посредством свръхопростяване по отношение на схемата за 
дребните селскостопански производители, която е предлагана като задължителна за 
държавите членки и е освободена от разпоредбите за кръстосано спазване. Ето защо 
докладчикът се стреми да постигне различен баланс чрез доброволна схема за дребни 
селскостопански производители и по-леки разпоредби относно екологизирането и 
активните селскостопански производители.

За да обоснове допълнително гледната си точка, докладчикът се позовава на 
подприложението към приложение 8, „резултати от конференцията относно 
опростяването“, където резултатът относно въпросите за активните селскостопански 
производители и земята, отговаряща на съответните критерии беше, че „[..] стана 
ясно, че нито един от критериите, предлагани като възможен подход за даване на 
определение за активен селскостопански производител няма да служи като общ 
показател на равнище ЕС поради уникалния характер на структурите и 
обстоятелствата, които доминират на национално равнище.“

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 a) Една от основните цели и 
ключови изисквания на реформата на 
ОСП е намаляването на 
административната тежест. Тази 
цел следва да бъде взета категорично 
предвид при изготвянето на 
съответните разпоредби относно 
схемата за директно подпомагане. 
Броят на схемите за подпомагане 
следва да не надвишава необходимия 
брой и селскостопанските 
производители и държавите членки 
трябва да са в състояние да изпълнят 
съответните изисквания и 
задължения без излишна бюрокрация. 
Ориентираните към практиката 
равнища на търпимост, разумните 
„de minimis“ ограничения и подходящ 
баланс между доверието и контрола 
намаляват бъдещата 
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административна тежест за 
държавите членки и бенефициерите.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Следва да се изясни, че 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
финансирането, управлението и 
наблюдението на Общата 
селскостопанска политика 
[Хоризонтален регламент относно ОСП: 
HZR] и приетите съгласно него 
разпоредби следва да се прилагат по 
отношение на мерките, посочени в 
настоящия регламент. С оглед на 
съответствието с други нормативни 
актове, свързани с ОСП, определени 
правила, които понастоящем са 
предвидени в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, сега са 
определени в 
Регламент (ЕС) № […][HZR], по-
специално правилата за гарантиране на 
съответствието със задълженията, 
определени от разпоредбите за директно 
плащане, включително проверки и 
прилагането на административни мерки 
и административни санкции в случай на 
неспазване, правила, свързани с 
кръстосаното спазване, като 
задължителните изисквания за 
управление, доброто земеделско и 
екологично състояние, наблюдението и 
оценката на съответните мерки, както и 
правилата, свързани с възстановяването 
на неправомерните плащания.

(3) Следва да се изясни, че Регламент 
(ЕС) № […] на Европейския парламент 
и на Съвета от […] относно 
финансирането, управлението и 
наблюдението на Общата 
селскостопанска политика[13] 
[Хоризонтален регламент относно ОСП: 
HZR] и приетите съгласно него 
разпоредби следва да се прилагат по 
отношение на мерките, посочени в 
настоящия регламент. С оглед на 
съответствието с други нормативни 
актове, свързани с ОСП, определени 
правила, които понастоящем са 
предвидени в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, сега са 
определени в 
Регламент (ЕС) № […][HZR], по-
специално правилата за гарантиране на 
съответствието със задълженията, 
определени от разпоредбите за директно 
плащане, включително проверки и 
прилагането на административни мерки 
и административни санкции в случай на 
неспазване, правила, свързани с 
кръстосаното спазване, като 
задължителните изисквания за 
управление, доброто земеделско и 
екологично състояние, наблюдението и 
оценката на съответните мерки, както и 
правилата, свързани с възстановяването 
на неправомерните плащания. Задачите 
на сертифциращия орган и 
задължението да осигури становище 
относно законността и редовността 
на свързаните операции, както и 
зачитането на принципа на доброто 
финансово управление, не следва да 



водят до допълнително нарастване 
на административната тежест в 
държавите членки.

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С оглед на допълването или 
изменянето на определени 
несъществени елементи от настоящия 
регламент следва да бъдат делегирани 
правомощия на Комисията да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора. Особено важно е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. По 
време на разработването и изготвянето 
на делегираните актове Комисията 
следва да гарантира едновременното 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок и по подходящ начин.

(4) С оглед на допълването или 
изменянето на определени 
несъществени елементи от настоящия 
регламент следва да бъдат делегирани 
правомощия на Комисията да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора. Само 
правомощието да приема 
незаконодателни актове от общ 
характер, които допълват или 
изменят определени несъществени 
елементи от законодателния акт се 
делегира. Целите, съдържанието, 
обхватът и срокът на делегирането 
на правомощия са изрично определени 
в законодателния акт и основните 
елементи от дадена област са 
запазени за уреждане в 
законодателния акт и съответно не 
подлежат на делегиране на 
правомощия. Така всички важни 
законови аспекти са дефинирани в 
основния акт. Комисията гарантира, 
че административната тежест, 
свързана с делегираните актове, не 
надвишава стриктно необходимата 
степен. Нещо повече, правната 
сигурност трябва да бъде 
гарантирана. Особено важно е 
Комисията да намали 
административните разходи и да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. По 
време на разработването и изготвянето 
на делегираните актове Комисията 
следва да гарантира едновременното 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета в 
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срок и по подходящ начин.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се отчете новото 
законодателство в областта на схемите 
за подпомагане, което може да бъде 
прието след влизането в сила на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъдат делегирани правомощия 
да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за изменение на 
списъка със схеми за подпомагане, 
обхванати от настоящия регламент.

(8) С цел да се отчете новото 
законодателство в областта на схемите 
за подпомагане, което може да бъде 
прието след влизането в сила на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъдат делегирани правомощия 
да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за изменение на 
списъка със схеми за подпомагане, 
посочени в приложение I към 
настоящия регламент.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-
доброто насочване на подпомагането 
държавите членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 
плащания на такива физически и 
юридически лица. Дребните 
селскостопански производители на 

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-
доброто насочване на подпомагането 
държавите членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 
плащания на такива физически и 
юридически лица. Тези правила обаче 
следва да бъдат ориентирани към 



непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да 
имат възможност да получават директни 
плащания.

постигане на ефективност на 
разходите и избягване на прекомерна 
административна тежест за 
държавите членки и за 
бенефициерите. Дребните 
селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да 
имат възможност да получават директни 
плащания.

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи, като 
се вземат предвид в разумна степен 
националните и регионалните 
особености. По съображения за 
прозрачност и ефективност 
практическите пречки за 
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„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR].

селскостопанските производители и 
административните усложнения за 
органите трябва да бъдат избягвани;с 
цел рационализиране на 
административните процедури, 
свързани с тези мерки, всички 
контролни механизми в селското 
стопанство се прилагат 
едновременно, доколкото е възможно. 
Тези практики следва да се отнасят 
също така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата фауна и 
флора и от Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/9121, следва 
да имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. За 
целите на настоящия регламент 
площи, които са засети с култури, 
които не се третират с азотни 
торове или площи, на които са 
засадени многогодишни енергийни 
култури, се считат за приоритетни 
екологични площи. Същото се отнася 
за площи, които се обработват в 
рамките на „Натура 2000“ или 
подлежат на изисквания към 
селскостопанското производство по 
силата на Рамковата директива за 
водите, или когато повече от 75 % от 



земеделската площ е обект на 
задължения по отношение на агро-
екологични мерки.
Възможните санкции, налагани за 
несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ не следва да се 
простират отвъд компонента за 
„екологизиране“. Всякакви намаления 
или санкции, налагани поради 
неспазване на компонентите за 
„екологизиране“, остават в 
държавите членки и регионите, 
където са възникнали, ако процентът 
на грешка на държавата членка в 
областта на селскостопанската 
политика не надвишава 2 %.

Обосновка

Предлаганите изключения ще намалят в значителна степен административната 
тежест, като същевременно вземат предвид по подходящ начин националните и 
регионалните особености.

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С цел да се насърчи устойчивото 
развитие на земеделието в райони със 
специфични природни ограничения 
държавите членки следва да могат да 
използват част от своите национални 
тавани за директни плащания за 
отпускането на годишно плащане за 
площ в допълнение към основното 
плащане на всички селскостопански 
производители, които работят в такива 
райони. Това плащане не следва да 
замества подпомагането, което се 
отпуска по програмите за развитие на 
селските райони, и не следва да се 
отпуска на селскостопански 
производители в райони, които са били 
определени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 

(30) С цел да се насърчи устойчивото 
развитие на земеделието в райони със 
специфични природни ограничения 
държавите членки следва да могат да 
използват част от своите национални 
тавани за директни плащания за 
отпускането на годишно плащане за 
площ в допълнение към основното 
плащане на всички селскостопански 
производители, които работят в такива 
райони. Това плащане не следва да 
замества подпомагането, което се 
отпуска по програмите за развитие на 
селските райони, и не следва да се 
отпуска на селскостопански 
производители в райони, които са били 
определени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
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райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), но не са били определени в 
съответствие с член 46, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) [RDR].

райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) , но не са били определени в 
съответствие с член 46, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от … относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) [RDR]. Критериите, 
използвани за определяне на 
териториите със специфични 
природни ограничения следва да не 
водят до увеличаване на настоящото 
равнище на бюрокрация, да се 
основават на съществуващите 
системи, които отговарят на целите 
и следва да доведат до сравнима 
система в рамките на ЕС.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цели на директните плащания са:
- жизнеспособно производство на 
храни чрез подпомагане доходите на 
земеделските стопанства и 
ограничаване на променливостта на 
селскостопанските доходи
- устойчиво управление на 
природните ресурси и действията, 
свързани с климата, чрез 
предоставяне на свързани с околната 
среда обществени блага и чрез 
изпълнение на мерки за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата и адаптиране към тях
- балансирано териториално 
развитие чрез компенсиране на 
производствените трудности в 
райони със специфични природни 



ограничения.
За всяка една от тези цели 
Комисията ще определи изходни 
параметри, въздействия, резултати и 
показатели.

Обосновка

Целите на политиката на директните плащания не са споменати изрично в членовете 
на регламента. Поради това се предлага като минимум в регламента да бъдат 
включени целите, посочени в законодателната финансова обосновка.

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 55 с цел изменение на списъка със 
схеми за подпомагане, посочен в 
приложение I.

Съгласно член 290 от Договора, 
законодателен акт може да делегира 
на Комисията правомощието да 
приема незаконодателни актове от 
общ характер, които допълват или 
изменят определени несъществени 
елементи от законодателния акт. 
Законодателните актове определят 
изрично целите, съдържанието, 
обхвата и срока на делегирането. 
Съществените елементи от една 
област се запазват за законодателния 
акт и съответно не могат да бъдат 
предмет на делегиране на 
правомощие. Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 с цел 
изменение на списъка със схеми за 
подпомагане, посочен в приложение I.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– поддържането на селскостопанската 
земя в състояние, което да я прави 
подходяща за паша или обработване без 

- поддържането на селскостопанската 
земя в състояние, което да я прави 
подходяща за паша или обработване без 



RR\1008806BG.doc 145/189 PE474.052v02-00

BG

никакви специални подготвителни 
действия, които са извън рамките на 
традиционните селскостопански методи 
и машини, или

никакви специални подготвителни 
действия, които са извън рамките на 
традиционните годишни 
селскостопански методи и машини, или

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите членки, 
в земеделски площи, които естествено 
се поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване;

– извършване на минимална годишна 
дейност, която се определя от 
държавите членки, в земеделски площи, 
които естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване;

Обосновка

За да се предотврати изплащането на парични суми дори когато получателите на 
тези суми не извършват никаква дейност на своята земя, следва да бъде предвидена 
минимална „годишна“ дейност.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания не се отпускат на 
юридически лица на публичното 
право, като държави членки, региони 
и общини или на физически или 
юридически лица или на групи от 
физически или юридически лица, когато 
се прилага едно от следните: 

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или 

а) те управляват летища, 
железопътни предприятия, водни 
дружества, дружества за недвижими 
имоти, образователни институции, 
спортни площадки и места за отдих, 
ловни стопанства, къмпинги или 
всякакви други подобни предприятия 



или дейности, които трябва да бъдат 
определени от държавите членки, 
когато това е уместно, въз основа на 
обективни и недискриминационни 
критерии, освен ако тези лица могат 
да предоставят проверими 
доказателства в съответствие с 
предписанията, които ще бъдат 
установени от държавите; или

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и те не извършват 
върху тези площи минималната дейност, 
предвидена от държави членки в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
в).

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и те не извършват 
върху тези площи минималната дейност, 
предвидена от държави членки в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
в).

Обосновка

В миналото подпомагането в редица случаи е било отпускано в полза на бенефициери, 
чиято основна дейност не включва извършването на селскостопанска дейност или е 
насочена към такава дейност само в незначителна степен, като летища или 
дружества, стопанисващи спортни съоръжения. В бъдеще подкрепата следва да бъде 
насочена по-добре. Правилата обаче продължават да бъдат ориентирани към 
постигане на ефективност на разходите и избягване на прекомерна административна 
тежест за държавите членки и за бенефициерите.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) те не поемат икономическия риск 
от селскостопанската дейност, 
извършвана върху земя, декларирана за 
получаване на директни плащания.

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, 

заличава се



RR\1008806BG.doc 147/189 PE474.052v02-00

BG

които са получили по-малко от 5 000 
EUR директни плащания за 
предходната година.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната 
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната 
2017 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

Обосновка

Съгласно преходните разпоредби, до 60% от бъдещата финансова подкрепа могат да 
бъдат изплащани въз основа на исторически референтни суми до референтната 2019 
г. и по този начин историческият модел се удължава в значителна степен. Всъщност 
историческият компонент ще продължи да оказва значително отражение върху 
равнището на плащанията. Предлага се съкращаване на преходния период до средата 
на този срок.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) гарантират на 
селскостопанските производители 
годишна компенсация за загубата на 
необлагаемата сума в размер на 5000 
евро, предвидена в член 7, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 73/2009. За 
дребните селскостопански 
производители компенсацията може 
да бъде повишена с едно 
допълнително плащане.



Изменение 17

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всяка селскостопанска площ на 
стопанството, която се използва за 
селскостопанска дейност или — ако 
площта се използва така също за 
неселскостопански дейности — която се 
използва предимно за селскостопанска 
дейност; или

a) всяка селскостопанска площ на 
стопанството, която се използва за 
селскостопанска дейност или — ако 
площта се използва така също за 
неселскостопански дейности — която се 
използва предимно за селскостопанска 
дейност, при условие че тези 
неселскостопански дейности не 
продължават повече от 4 седмици в 
една календарна година и не нанасят 
вреда на околната среда; или

Обосновка

Предложението на Комисията отразява текста на регламента, въведен след прегледа 
на състоянието на Общата селскостопанска политика (ОСП). На държавите членки 
беше оставена възможността да определят точното положение на земята, „която 
се използва предимно за селскостопанска дейност”. Вследствие на това са били 
предоставяни права за земя, която се използва предимно за развлекателни дейности. 
Когато е възможно допускането на неселскостопански дейности в ограничена степен, 
следва да бъдат определени тяхната продължителност и свързаните с това 
критерии.

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, са 
освободени от селскостопанските 
практики, предвидени в глава 2 на 
дял III.

3. Селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, са 
освободени от селскостопанските 
практики, предвидени в глава 2 на 
дял III, но те трябва да изпълняват 
задълженията за кръстосано спазване 
и проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Директни плащания в полза на селскостопански производители по 
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относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по 
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Докладчик по становище: Дан Йоренсен

КРАТКА ОБОСНОВКА

Необходимостта от зелена реформа

Общата селскостопанска политика (ОСП) понастоящем съставлява повече от 40% от 
общия бюджет на ЕС. Това е огромна сума и от екологична гледна точка е много важно 
дали тези пари се изразходват устойчиво или не. С оглед опазването на околната среда 
през идните години е необходима промяна на модела в ОСП. 

Няма съмнение, че ако погледнем общата картина, начинът, по който в днешно време 
работи селското стопанство в Европа, не е устойчив в дългосрочен план. Това има 
тежки последствия за нашите природни ресурси, в това число почвата, водите, 
биологичното разнообразие и климата. Някои примери подчертават този проблем:

– Земеделската земя играе ключова роля в осигуряването на местообитания за 
дивите животни и видовете птици. През 2011 г. европейският Единен индекс за 
селскостопански птици, който отразява популациите на селскостопанските 
птици, отчете най-ниското ниво в историята.

– Селското стопанство е основен източник на замърсяване на европейските води. 
Земеделието е отговорно за над 50% от азота във водата и е значителен източник 
на фосфати.

 Селското стопанство е отговорно за 9.6% от емисиите на парникови газове в ЕС 
– 75% от емисиите на азотен оксид в ЕС и 49% от емисиите на метан. 

Ако искаме да променим това развитие и да направим европейското селско стопанство 
устойчиво, трябва основно да изменим философията на ОСП. Директните плащания, 
които съставляват 75% от бюджета на ОСП, традиционно подкрепят интензивното 
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земеделие. И освен правилата относно кръстосаното спазване, директните плащания не 
предоставят никакви стимули за използването на устойчиви практики. 

Докладчикът предлага реформиране на директните плащания от ОСП, така че при тях 
да се дава предимство на земеделците, прилагащи устойчиво земеделие. Водещият 
принцип на ОСП следва да бъде гарантирането, че обществените средства подпомагат 
обществени блага. 

Предложението на Комисията - и как то може да бъде подобрено

През ноември 2011 г. Комисията представи предложение за реформа с намерението за 
„екологизиране“ на директните плащания. Комисията предложи три т.нар. 
екологосъобразни елемента: разнообразяване на културите, постоянни ливади и 
приоритетни екологични площи. Докладчикът предлага засилване на тези елементи по 
следния начин:

1. Вместо разнообразяване на културите, имаме нужда от изискване за сеитбооборот. 
Разнообразяването на културите просто би дало на земеделците стимул да отделят 
малки части от своята земя, в която да засаждат различни култури и това не би 
помогнало на околната среда. Сеитбооборотът, от друга страна, би избегнал 
монокултурите, подобрил биологичното разнообразие и би намалил необходимостта от 
използване на пестициди.

2. Докладчикът подкрепя идеята за защита на количествата постоянни ливади/пасища с 
цел гарантирането, че пасищата ще останат поне на сегашното си равнище. Но с оглед 
осигуряването на тази цел, като базова година за това колко постоянни пасища следва 
да бъдат поддържани трябва да бъде определена минала, а не бъдеща година. В 
противен случай на земеделците би се дал погрешен стимул за разораване на техните 
ливади, с цел избягване изпълнението на това изискване.

3. Идеята за отделяне на земеделска земя за приоритетни екологични площи (ПЕП), 
които следва да бъдат оставяни необработвани, е много полезен елемент от 
предложението на Комисията. Докладчикът обаче предлага увеличаване на процента на 
земеделската земя, която следва да попада в категорията на ПЕП от 7% до 10%, тъй 
като анализите сочат, че за да има значителни въздействия от ПЕП, поне 10% от 
земеделската земя следва да бъдат определени за целта1. 

4. В заключение докладчикът предлага към пакета да бъде добавен четвърти 
екологосъобразен елемент, който е изискване за покриване на почвата. 
Селскостопанските производители ще трябва да гарантират, че земята им не остава 
непокрита за повече от 5-8 последователни седмици. Това ще бъде важен инструмент за 
предотвратяване на ерозията на почвата и за недопускането хранителните елементи да 
замърсяват водната среда.

Модулация

1 Вж. по-специално: Германски Съюз за опазване на природата (NABU), януари 2008 г.: „Значението на 
задължителните площи, оставени под угар, за биологичното разнообразие“. Берлин.



Друго съществено обсъждане във връзка с екологизирането е това по въпроса за 
модулацията. Колко от фондовете по стълб I следва да бъдат налични за модулация към 
стълб II? Комисията предлага 10%, но аргументът за тази цифра изглежда неясен. 
Модулацията е доброволна и следователно няма обяснение защо държавите членки да 
нямат право да решават сами до каква степен желаят да модулират фондовете от стълб 
I към стълб II. 

Докладчикът предлага премахване на възможността за обратна модулация, която 
съществува за някои държави членки в предложението на Комисията. Тази възможност 
понастоящем не съществува и въвеждането на такава наистина би било много 
проблемно от екологична гледна точка. 

Към по-устойчиво селско стопанство

В своята стратегия „Европа 2020“ ЕС пое ангажимент да гарантира, че икономическият 
растеж ще бъде устойчив. В този контекст ЕС има поставена цел „да бъде спряна 
загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги в ЕС до 
2020 г. и те да бъдат възстановени, доколкото това е осъществимо“. В своята „Пътна 
карта за постигане на икономика с ниски въглеродни емисии“ ЕС се е ангажирал да 
намали емисиите на парникови газове от селскостопанския сектор с 42-49% през 2050 
г. 

За да се превърнат тези цели в нещо повече от прости слова, ЕС ще трябва да изготви 
амбициозна реформа на начина, по който се използват директните плащания в ОСП. 
Обществените средства трябва да подпомагат обществени блага. Наша цел следва да 
бъде да гарантираме този принцип в реформата на ОСП.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата 
на правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на допълнителни 
определения, свързани с достъпа до 
подпомагане по настоящия регламент, 
за установяване на рамка, в която 
държавите членки да определят 
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 
както и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ в подходящо за 
производство състояние и критериите 
за определяне на превеса на трева или 
други тревни фуражни култури по 
отношение на постоянните пасища.

(9)Приетите правила следва да 
гарантират, че допустимостта за 
подпомагане на земята отразява 
уникалните условия, които 
преобладават във всяка държава 
членка по отношение както на 
обработването и използването за 
земеделски цели, така и на 
физическите характеристики на 
традиционните пасища, за да се 
избегне изоставяне на 
производството и да се запазят 
биологичното разнообразие и 
особеностите на ландшафта.  С цел 
да се отчетат конкретни нови елементи 
за гарантиране защитата на правата на 
бенефициерите и да се осигури 
предоставянето на обществени блага, 
на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за формулиране на 
допълнителни определения, свързани с 
достъпа до подпомагане по настоящия 
регламент, за минималните дейности, 
които следва да се извършват на площи, 
които естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване и минималните 
дейности, които следва да се 
извършват с цел опазване на 



природата по „Натура 2000“ или 
еквивалентни програми за опазване на 
природата, както и критериите, на 
които трябва да отговаря 
селскостопанският производител, за да 
се счита, че е спазил задължението за 
поддържане на земеделската площ в 
добро селскостопанско и екологично 
състояние (ДСЕС) и критериите за 
определяне на превеса на трева или 
други фуражни култури по отношение 
на постоянните пасища.

Обосновка

Настоящото определение за селскостопанска дейност е задоволително и отчита 
както производството на селскостопански стоки от земеделието, така и основните 
съобразени с околната среда обществени блага, които ДСЕС може да осигури. Тъй 
като спазването на изискванията на ДСЕС ще продължи да бъде условие за повечето 
от директните плащания по стълб I, то трябва да има и основна роля в 
определението за селскостопанска дейност.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Държавите членки следва да 
имат възможността да прехвърлят 
избраната от тях самите сума от 
стълб I към стълб II. Избраната сума 
може да бъде увеличавана всяка 
година съгласно член 14, ако дадена 
държава членка пожелае това. Тази 
гъвкавост между двата стълба следва 
да гарантира, че Общата 
селскостопанска политика допринася 
за положително екологично развитие 
в Съюза.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 

(26) Една от основните цели на новата 
ОСП е насърчаването на устойчиво 
селско стопанство и подобряването на 
екологичните му параметри чрез 
задължителен компонент за 
„екологизиране“ на директните 
плащания. Селскостопанските 
практики от полза за климата, 
биологичното разнообразие и околната 
среда ще получат по този начин 
подкрепа в целия Съюз, като по 
отношение на използването на 
земята се запази равновесието между 
продоволствена сигурност и 
екологични съображения. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане, тясно свързано с 
основното плащане, за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, контролируеми, 
недоговорни и годишни действия, които 
надхвърлят изискванията за кръстосано 
спазване и са свързани със земеделието, 
като сеитбооборот, поддържане на 
постоянни пасища (не се отнася за 
българската езикова редакция), 
покриване на почвата и приоритетни 
екологични площи. Задължителният 
характер на тези практики следва да се 
отнася също така за селскостопанските 
производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 



споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR]. 

Обосновка

Плащането за екологизиране не следва да бъде под формата на допълнение, а следва 
да бъде свързано с основното плащане, за да се осигури неговата ефикасност и 
разпространението му в целия ЕС.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел да се гарантира 
пропорционалното и 
недискриминационно прилагане на 
задълженията, посочени в мярката за 
разнообразяване на културите, както и 
че те водят до подобрено опазване на 
околната среда, на Комисията следва да 
бъдат делегирани правомощия да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора с оглед приемането на 

(27) С цел да се гарантира 
пропорционалното и 
недискриминационно прилагане на 
задълженията, посочени в мярката за 
сеитбооборота, както и че те водят до 
подобрено опазване на околната среда, 
на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора с оглед приемането на 
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определението на „култура“ и 
правилата, касаещи прилагането на 
мярката.

определението на „култура“ и 
правилата, касаещи прилагането на 
мярката.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се гарантира 
поддържането на земята за постоянно 
пасище като такава от 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора с 
оглед приемането на правила относно 
прилагането на мярката.

(28) С цел да се гарантира 
поддържането на земята за постоянно 
пасище (не се отнася за българската 
езикова редакция) като такава от 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора с 
оглед приемането на правила относно 
прилагането на мярката.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 28a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) С цел да се гарантира 
справедливото и недискриминационно 
прилагане на задълженията, посочени 
в мярката за покриване на почвата, 
както и че те водят до подобрено 
опазване на водната среда и 
предотвратяват ерозирането на 
почвата, на Комисията следва да 
бъдат делегирани правомощия да 
приема актове в съответствие с член 
290 от Договора с оглед приемането 
на определението на правила, касаещи 
прилагането на мярката.



Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С цел да се насърчи устойчивото 
развитие на земеделието в райони със 
специфични природни ограничения 
държавите членки следва да могат да 
използват част от своите национални 
тавани за директни плащания за 
отпускането на годишно плащане за 
площ в допълнение към основното 
плащане на всички селскостопански 
производители, които работят в такива 
райони. Това плащане не следва да 
замества подпомагането, което се 
отпуска по програмите за развитие на 
селските райони, и не следва да се 
отпуска на селскостопански 
производители в райони, които са били 
определени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 
септември 2005 г. относно подпомагане 
на развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
но не са били определени в съответствие 
с член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […] на Европейския парламент и 
на Съвета от […] относно 
подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР)[RDR].

(30) С цел да се насърчи устойчивото 
развитие на земеделието в райони със 
специфични природни ограничения 
държавите членки следва да могат да 
използват част от своите национални 
тавани за директни плащания за 
отпускането на годишно плащане за 
площ в допълнение към основното 
плащане на всички селскостопански 
производители, които работят в такива 
райони. Държавите членки могат да 
изберат въз основа на обективни 
екологични критерии като високата 
природна стойност да ограничат 
тези плащания за селскостопански 
производители, посочени в член 33, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] 
на Европейския парламент и Съвета 
от … относно подпомагане на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) [RDR].  Това плащане не 
следва да замества подпомагането, 
което се отпуска по програмите за 
развитие на селските райони, и не 
следва да се отпуска на селскостопански 
производители в райони, които са били 
определени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 
септември 2005 г. относно подпомагане 
на развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
но не са били определени в съответствие 
с член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […] [RDR].

Обосновка

Селскостопанските производители от райони с природни ограничения, които активно 
допринасят за запазването на ландшафта и опазването и поддържането на 
биологичното разнообразие, почвата, климата и водите, следва да бъдат 
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подпомагани посредством тази мярка. Системите за земеделие, свързани с най-
необлагодетелстваните райони, като например земеделието с висока природна 
стойност, могат да произвеждат висококачествени продукти и да допринасят 
значително за екологичните обществени блага, в това число съхраняване на въглерод, 
чиста вода, качество на ландшафта и биологично разнообразие. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно 
обосновани случаи обаче, когато в 
даден район са демонстрирани 
определени чувствителни нужди и 
при одобрение от Комисията, на 
държавите членки следва да се даде 
възможност да използват повече от 
10 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. Възможността за 
обвързано с производството 
подпомагане следва да бъде ограничена 
до малки сектори със специални 
потребности и не следва да бъде 
използвана като основен инструмент. 
Във връзка с това обвързаните с 
производството плащания следва да 
бъдат премахнати във възможно най-



подпомагане следва да се отпуска само 
в размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на 
производство в тези райони. Такова 
подпомагане следва да е на 
разположение също така на 
селскостопански производители, 
които към 31 декември 2013 г. 
притежават специални права на 
плащане, които са им разпределени 
съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 
и Регламент (ЕО) № 73/2009 и които 
не разполагат с отговарящи на 
условията хектари за активиране на 
правата на плащане. По отношение 
на одобрението на доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане, надвишаващо 10 % от 
годишния национален таван, 
определен на държава членка, 
Комисията следва допълнително да 
бъде оправомощена да приема актове 
за изпълнение без да се прилага 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

кратък срок.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 

(38) Следва да бъде възможно да бъде 
въведена проста и специфична схема за 
дребни селскостопански производители, 
за да се намалят административните 
разходи, свързани с управлението и 
контрола на директното подпомагане. 
На държавите членки обаче следва да 
се предостави правото сами да 
решават дали да въведат специфична 
схема. За тази цел следва да се установи 
еднократно плащане, което да замества 
всички директни плащания. Следва да 
бъдат въведени правила, целящи 
опростяване на формалностите, чрез 
облекчаване, наред с други, на 
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подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и 
околната среда, с кръстосаното 
спазване и с проверките съгласно 
определеното в Регламент (ЕС) № […] 
[HZR], без да се застрашава постигането 
на общите цели на реформата, което 
означава, че законодателството на 
Съюза, посочено в приложение II към 
Регламент (ЕС) № […] [HZR]. се 
прилага за дребни селскостопански 
производители. Целта на посочената 
схема следва да бъде подпомагането на 
съществуващата селскостопанска 
структура на дребни стопанства в 
Съюза, без да се противодейства на 
развитие в посока на по-
конкурентоспособни структури. По тази 
причина достъпът до схемата следва да 
бъде ограничен до съществуващите 
стопанства. 

задълженията на дребните 
селскостопански производители, като 
свързаните с подаването на заявление за 
подпомагане и с проверките съгласно 
определеното в Регламент (ЕС) № […] 
[HZR], без да се застрашава постигането 
на общите цели на реформата, което 
означава, че законодателството на 
Съюза, посочено в приложение II към 
Регламент (ЕС) № […] [HZR]. се 
прилага за дребни селскостопански 
производители. Макар че е възможно 
задълженията по отношение на 
селскостопанските практики от 
полза за климата и околната среда да 
бъдат намалени за дребните 
селскостопански производители, 
както е посочено в дял III, глава 2 от 
настоящия регламент, то правилата 
относно кръстосаното спазване 
следва да се прилагат и по отношение 
на дребните селскостопански 
производители. Целта на посочената 
схема следва да бъде подпомагането на 
съществуващата селскостопанска 
структура на дребни стопанства в 
Съюза, без да се противодейства на 
развитие в посока на по-
конкурентоспособни структури. По тази 
причина достъпът до схемата следва да 
бъде ограничен до съществуващите 
стопанства. 

Обосновка

Макар и намаляването на екологосъобразните изисквания за дребните 
селскостопански производители навярно да е обосновано с оглед насърчаването на 
земеделието в малки мащаби, все пак е удачно селскостопанските производители да 
отговарят на правилата за кръстосано спазване, тъй като те гарантират едно 
минимално равнище на екологична защита.

Изменение 10



Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. В същото 
време на държавите членки, в които 
равнището на директно подпомагане 
остава по-ниско от 90 % от средното 
равнище на подпомагане за Съюза, 
следва да се даде възможност да 
прехвърлят средства от своето 
подпомагане, предназначено за 
развитие на селските райони, към 
тавана си за директни плащания. 
Такива решения следва да се вземат — 
в рамките на определени граници — 
само веднъж и за целия период на 
прилагане на настоящия регламент.

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „селскостопанска дейност“ означава: в) „селскостопанска дейност“ означава:

– отглеждането на селскостопански 
продукти, включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането на 
животни и отглеждането на животни за 
селскостопански цели,

– отглеждането на селскостопански 
продукти, включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането на 
животни и отглеждането на животни за 
селскостопански цели,

– поддържането на селскостопанската 
земя в състояние, което да я прави 
подходяща за паша или обработване 
без никакви специални подготвителни 
действия, които са извън рамките на 
традиционните селскостопански 
методи и машини, или

– поддържането на селскостопанската 
земя в добро селскостопанско и 
екологично състояние (ДСЕС), както е 
определено в член 94 от Регламент 
(ЕС) № […][HZR],

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите членки, 

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите членки, 
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в земеделски площи, които естествено 
се поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване;

в земеделски площи, които естествено 
се поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване или за 
провеждането на дейности на 
земеделска земя с цел опазване на 
природата по „Натура 2000“ или 
еквивалентни програми за опазване на 
природата; 

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- възстановяване на изоставена 
земеделска земя.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „земеделска площ“ означава площ, 
която е заета от обработваема земя, 
постоянни пасища или трайни 
насаждения;

д) „земеделска площ“ означава площ, 
която е заета от обработваема земя, 
постоянни пасища (не се отнася за 
българската езикова редакция) или 
трайни насаждения;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянни 
пасища, които заемат земята в 

ж) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянни 
пасища (не се отнася за българската 



продължение на пет години или по-
дълъг период и дават реколта 
многократно, включително разсадници 
и нискостъблени дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация;

езикова редакция), които заемат земята 
в продължение на пет години или по-
дълъг период и дават реколта 
многократно, включително разсадници 
и нискостъблени дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), 
които не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на пет години или 
повече, то може да включва други 
подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите 
тревни фуражи остават 
преобладаващи;

(h) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други фуражи, която не е била 
обработвана или повторно засявана в 
продължение на седем години или 
повече и която включва и подходящи 
за паша видове, различни от трева и 
други фуражи; 

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „Земеделието с висока природна 
стойност“ означава системи за 
земеделие, които включват 
земеделски дейности и земеделска 
земя, от които, поради 
характеристиките им, може да се 
очаква да поддържат високи нива на 
биологично разнообразие или видове и 
местообитания, чието опазване 
представлява интерес. Тези системи 
се отличават със земеделие с ниска 
интензивност и високи пропорции на 
естествена или полуестествена 
растителност. Характерно може да 
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бъде и голямо разнообразие на 
земната покривка.

Обосновка

Въз основа на изменение 16, внесено от докладчика.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за целите на:

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за целите на:

а) формулирането на допълнителни 
определения по отношение на достъпа 
до подпомагане съгласно настоящия 
регламент;

а) формулирането на допълнителни 
определения по отношение на достъпа 
до подпомагане съгласно настоящия 
регламент;

б) установяването на рамка, в която 
държавите членки определят 
минималните дейности, осъществявани 
на площи, които естествено се 
поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване;

б) установяването на рамка, която 
определя минималните дейности, 
осъществявани на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване и 
минималните дейности, които следва 
да се извършват с цел опазване на 
природата по „Натура 2000“ или 
еквивалентни програми за опазване на 
природата, както е посочено в 
третото тире на буква в) от 
параграф 1;

в) установяването на критериите за 
изпълнение от селскостопанските 
производители, за да се счита, че те са 
изпълнили задължението да поддържат 
земеделската площ в състояние, 
подходящо за паша или обработване 
съгласно параграф 1, буква в).

в) установяването на критериите за 
изпълнение от селскостопанските 
производители, за да се счита, че те са 
изпълнили задължението да поддържат 
земеделската площ в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние (ДСЕС) съгласно второто 
тире на буква в) от параграф 1;

г) установяване на критериите за 
определяне на превеса на тревата и 
другите тревни фуражи за целите на 
параграф 1, буква з).

г) установяване на критериите за 
определяне на превеса на тревите и 
другите фуражи за целите на 
параграф 1, буква з).



Изменение 18

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, които не извършват върху 
своите селскостопански площи 
минималната дейност в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква в).

а) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или
б) техните земеделски площи са 
основно площи, които по естествен 
път се държат в състояние, 
подходящо за паша или обработване и 
те не извършват върху тези площи 
минималната дейност, предвидена от 
държави членки в съответствие с член 
4, параграф 1, буква в).

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 5 000 
EUR директни плащания за 
предходната година.
3. Комисията ще бъде оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на:
а) критерии за установяване на 
размера на директните плащания за 
целите на параграфи 1 и 2, по-
специално през първата година на 
разпределението на права на плащане, 
когато стойността на правата на 
плащане все още не е окончателно 
установена, както и за нови 
селскостопански производители;
б) изключения от правилото, че 
постъпленията, получени през най-
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близката данъчна година трябва да се 
вземат предвид когато посочените 
данни липсват както и
в) критерии за установяване кога 
земеделските площи на даден 
селскостопански производител 
трябва да се считат за площи, които 
по естествен път основно се държат 
в състояние, подходящо за паша или 
обработване.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане, определен 
процент от годишните си национални 
тавани за календарните години 2014—
2019 за мерки по програми за развитие 
на селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания. 

Решението по първа алинея се 
нотифицира на Комисията до датата, 
посочена в същата алинея.

Решението по първа алинея се 
нотифицира на Комисията до датата, 
посочена в същата алинея.

Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея е същият за 
годините, посочени в първа алинея.

Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея е същият за 
годините, посочени в първа алинея.

1a. След 2014 г. държавите членки ще 
могат да решават, преди 1 август на 
всяка година, да вдигнат процента на 
своите годишни национални тавани, 
предоставен за мерки по програми за 
развитие на селските райони, 
финансирани от ЕЗФРСР за 



следващата година.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да 
решат да предоставят като 
директни плащания по настоящия 
регламент до 5 % от сумата, 
разпределена за подпомагане на мерки 
по програми за развитие на селските 
райони, финансирани по ЕЗФРСР през 
периода 2015—2020 г. съгласно 
предвиденото в Регламент (ЕС) № […] 
[RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е 
на разположение за мерки за 
подпомагане по програми за развитие 
на селските райони.

заличава се

Решението по първа алинея се 
нотифицира на Комисията до 
датата, посочена в същата алинея.
Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея е 
същият за годините, посочени в 
параграф 1, първа алинея.

Обосновка

Обратна модулация не следва да се допуска, тъй като това би съставлявало стъпка 
назад в сравнение с настоящото законодателство. Така средствата по стълб II не 
следва да бъдат използвани за компенсиране на несправедливо преразпределение по 
стълб I.
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност.

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност. Права на максимално 
плащане се предоставят на млади 
селскостопански производители, 
които поемат ангажимент да 
прилагат екологични земеделски 
практики: интегрирана борба с 
вредителите, земеделие с висока 
природна стойност и биологично 
земеделие.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) възстановяване на 
обработваемото състояние на 
изоставената земеделска земя.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 

1. С оглед получаването на плащане 
по схемата за основно плащане, 
посочена в глава 1, селскостопанските 
производители, които имат право на 
такова плащане, в рамките на своите 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 



селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда: 

параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

а) имат три различни култури на 
своята обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) осигуряват сеитбооборот, както е 
посочено в член 30;

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища в земеделското си стопанство; 
както и

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища (не се отнася за българската 
езикова редакция) в земеделското си 
стопанство, както е посочено в член 
31; 

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ, както 
е посочено в член 32; както и
ва) не оставят своята земя 
непокрита за повече от пет до осем 
последователни седмици, както е 
посочено в член 31а;

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31 и 32. 

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от четирите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31 и 32. 

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 30 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разнообразяване на културите Сеитбооборот
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % 
от обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва за производство на трева 
(засята или естествена), не е оставена 
под угар или не е засята с трайни 
насаждения като маслинови горички, 
лозя или овощни градини или с 
култури под вода през значителна част 
от годината, на обработваемата земя се 
отглеждат на ротационен принцип 
най-малко три различни култури, 
подходящи за условията на местния 
климат, почва или вода или се оставя 
под угар за повече от три 
последователни години. В 
сеитбооборота следва да бъдат 
включени бобови култури.
1a. В отклонение от разпоредбите на 
параграф 1, в областите, в които не е 
възможно от агрономическа гледна 
точка (напр. поради студени 
климатични условия) да се 
отглеждат три култури в 
продължение на три поредни години, 
отглеждането на обработваема земя 
се състои в сеитбооборот на две 
различни култури.
1б. В отклонение от разпоредбите на 
параграф 1, в областите, в които не е 
възможно от агрономическа гледна 
точка да се включат бобови 
насаждения в сеитбооборота, 
селскостопанските производители 
могат да бъдат освободени от това.



Изменение 26

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 Член 31

Постоянни пасища Постоянни пасища

1. Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища 
площите от техните стопанства, които 
са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-долу 
„референтни площи с постоянни 
пасища“. 

1. Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища (не 
се отнася за българската езикова 
редакция) площите от техните 
стопанства, които са декларирани като 
такива в заявлението по член 74, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № XXX 
(HZ) за референтната 2011 г., наричани 
по-долу „референтни площи с 
постоянни пасища(не се отнася за 
българската езикова редакция)“.

Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 2014 г. 
и/или 2015 г., както е посочено в член 
93 от Регламент (ЕС) № […] [HZR],

Референтните площи с постоянни 
пасища (не се отнася за българската 
езикова редакция)се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища (не се 
отнася за българската езикова 
редакция)през 2014 г. и/или 2015 г., 
както е посочено в член 93 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни пасища. Това ограничение не 
се прилага в случай на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства.

2. Държавите членки имат право да 
преобразуват максимум 5 % от 
референтните площи с постоянни 
пасища (не се отнася за българската 
езикова редакция) на регионално 
равнище. В този случай държавите 
членки оформят документално, че 
тези преобразувани площи не са сред 
най-ценните площи от екологична 
гледна точка. Това ограничение не се 
прилага в случай на непреодолима сила 
или извънредни обстоятелства.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
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пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на постоянните 
пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни пасища, 
ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи с 
постоянни пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

пасища (не се отнася за българската 
езикова редакция), посочени в параграф 
1, втора алинея, подновяването на 
постоянните пасища(не се отнася за 
българската езикова редакция), 
преориентирането на земеделската площ 
в постоянни пасища(не се отнася за 
българската езикова редакция), ако 
разрешеното намаление по параграф 2 
бъде превишено, както и изменението 
на референтните площи с постоянни 
пасища (не се отнася за българската 
езикова редакция) в случай на 
прехвърляне на земя.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 31 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31а
Покриване на почвата

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че цялата им 
отговаряща на условията земя няма 
да бъде оставяна без растително 
покритие за повече от пет 
последователни седмици, а при 
конкретни условия на безводие или 
когато плевелите трябва да бъдат 
контролирани, за не повече от осем 
последователни седмици. По-дълъг 
период може да бъде приет като 
освобождаване от изискването, за да 
бъдат контролирани плевелите за 
една година, когато ограничението от 
пет седмици е спазено при 
изчислението за период от пет 
години. Ивиците непокрита земя, тъй 
като са елемент за стопанисване на 
природата, също са приемливи. 
Растителното покриване на почвата 
може да включва: естествена 



растителност, междинни култури, 
стърнища, трева или друга 
растителна покривка под трайните 
насаждения. 
2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правила по отношение на 
задълженията на държавите членки 
във връзка с мярката за покриване на 
почвата, както е посочено в параграф 
1. 

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

1. Селскостопанските производители 
гарантират , че най-малко 7% от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища (не се 
отнася за българската езикова 
редакция), са приоритетни екологични 
площи, като например оставена под угар 
земя, тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици и полуестествени 
местообитания. За да бъдат счетени 
за приоритетни екологични площи, 
тези площи следва да не бъдат 
обработвани, засявани или 
наторявани с неорганични торове или 
пръскани, но могат да бъдат 
използвани за паша, да бъдат жънати 
или косени в съответния сезон, което 
е съвместимо с нуждите на 
опазването на биологичното 
разнообразие.

1a. В отклонение от разпоредбите на 
параграф 1 минималният, посочен в 
параграф 1, процент се намаля до най-
малко 5% в случаи на съвместни 
предприятия на групи 
селскостопански производители, 
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които създават непрекъснати, 
съседни приоритетни екологични 
площи.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да решат да 
отпуснат плащане по параграф 1 на 
всички райони, които попадат в обхвата 
на споменатия параграф, или като втора 
възможност и на база на обективни и 
недискриминационни критерии ― да 
ограничат плащането до някои от 
районите по член 33, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

2. Държавите членки могат да решат да 
отпуснат плащане по параграф 1 на 
всички райони или системи за 
земеделие, които попадат в обхвата на 
споменатия параграф, или като втора 
възможност и на база на обективни и 
недискриминационни екологични 
критерии и критерии за устойчивост 
― като земеделието с висока 
природна стойност ― да ограничат 
плащането до някои от районите по 
член 33, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

Обосновка

Селскостопанските производители от райони с природни ограничения, които активно 
допринасят за запазването на ландшафта и опазването и поддържането на 
биологичното разнообразие, почвата, климата и водите следва да бъдат подпомагани 
посредством тази мярка. Системите за земеделие, свързани с най-
необлагодетелстваните райони, като например земеделието с висока природна 
стойност, могат да произвеждат висококачествени продукти и да допринасят 
значително за екологичните обществени блага, в това число съхраняване на въглерод, 
чиста вода, качество на ландшафта и биологично разнообразие. 

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – алинея 2  

Текст, предложен от Комисията Изменение

В такъв случай държавите членки 
определят регионите в съответствие с 

В такъв случай държавите членки 
определят регионите в съответствие с 



обективни и недискриминационни 
критерии, като особеностите на тяхното 
природно ограничение и агрономските 
условия.

обективни и недискриминационни 
критерии, като особеностите на тяхното 
природно ограничение и екологични 
характеристики, както и агрономични 
условия.

Обосновка

Селскостопанските производители от райони с природни ограничения, които активно 
допринасят за запазването на ландшафта и опазването и поддържането на 
биологичното разнообразие, почвата, климата и водите следва да бъдат подпомагани 
посредством тази мярка. Системите за земеделие, свързани с най-
необлагодетелстваните райони, като например земеделието с висока природна 
стойност, могат да произвеждат висококачествени продукти и да допринасят 
значително за екологичните обществени блага, в това число съхраняване на въглерод, 
чиста вода, качество на ландшафта и биологично разнообразие. 

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки могат да 
предоставят годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и екологични причини.
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Изменение 33
Предложение за регламент
Член 43 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С цел да се гарантира ефективното 
управление на специфичното плащане 
за култура — памук Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 относно 
правилата и условията за даване на 
разрешение относно земята и сортовете 
за целите на специфичното плащане за 
култура — памук.

3. С цел да се гарантира ефективното 
управление на специфичното плащане 
за култура — памук Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 относно 
правилата и условията за даване на 
разрешение относно земята и сортовете 
за целите на специфичното плащане за 
култура — памук. Тези правила 
включват изискването за оценка на 
въздействието върху околната среда.

Обосновка

Като се има предвид много голямата употреба на пестициди и консумацията на вода 
за напояване при памуковите култури, уместно е да се изисква оценка за 
въздействието върху околната среда преди да се разреши производството на памук на 
дадена площ.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки въвеждат 
схема за дребни селскостопански 
производители в съответствие с 
настоящия дял. Когато обаче делът 
на потенциалните бенефициенти в 
определена държава членка е по-малък 
от 5% от всичките й 
селскостопански производители, 
няма нужда държавата членка да 
прилага схемата за дребни 
селскостопански производители.



Обосновка

За да се избегнат бюрократичните усложнения, създаването на схема за дребни 
селскостопански производители следва да бъде по преценка на държавата членка.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

на вниманието на комисия по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по 
схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Докладчик по становище: Катрин Грез

КРАТКА ОБОСНОВКА

Наред с предложението за Многогодишна финансова рамка (МФР) за 2014–2020 г. 
Комисията представи пакет от регламенти, определящи законодателната рамка за 
Общата селскостопанска политика (ОСП) за същия период. В тази рамка са установени 
най-важните предизвикателства, по-конкретно: 1) жизнеспособно производство на 
храни; 2) устойчиво управление на природните ресурси и действия, свързани с климата; 
и 3) балансирано териториално развитие. Както Комисията посочи, и двата стълба на 
ОСП ще бъдат от основно значение за подходящото разрешаване на тези въпроси, 
които също така будят голяма загриженост сред европейските региони и територии. 
Новите правила за преките плащания следва да гарантират справедливо и устойчиво 
разпределение на ресурсите. 

Докладчикът изцяло подкрепя идеята за амбициозно обвързване на преките плащания 
за селскостопанските производители с екологията. Те са един от отговорите на 
настоящите екологични и социални предизвикателства. При все това докладчикът 
смята, че настоящите предложения са твърде слаби, за да доведат до преминаване към 
напреднали системи за устойчиво селско стопанство, които са жизнено важни за 
устойчивото териториално развитие в селските райони. В това отношение докладчикът 
предлага въвеждането на мерки, които биха дали възможност за по-добро отчитане на 
европейските селски територии.

Що се отнася до регионалното развитие, докладчикът призовава за по-висок дял на 
годишните национални пределни стойности, предназначени за допълнителна подкрепа 
на развитието на селските райони. В същия ред на мисли докладчикът се 
противопоставя на всякакво намаляване на сумите, предназначени за селско развитие.
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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 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане; 
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на 
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в 
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на 
годишния таван за плащане за 
селскостопански практики, които са 
от полза за климата и за околната 
среда; определянето на годишния таван 
на плащането за райони с природни 
ограничения; определянето на годишния 
таван на плащането за млади 
селскостопански производители; 
определянето на годишните тавани на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
приемането на правила за процедурата 
за оценка и одобрение на решения в 
рамките на доброволното обвързано с 

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане; 
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на 
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в 
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на 
годишния таван за плащане за 
прилагане на напреднала устойчива и 
ползотворна селскостопанска 
система, която ограничава и смекчава 
изменението на климата и опазват 
околната среда; определянето на 
годишния таван на плащането за райони 
с природни ограничения; определянето 
на годишния таван на плащането за 
млади селскостопански производители; 
определянето на годишните тавани на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
приемането на правила за процедурата 



производството подпомагане; 
приемането на правила за процедурата 
по разрешаване и нотификациите на 
производителите, свързани с 
разрешаването на земя и сортове за 
целите на специфичното плащане за 
култура — памук; определянето на 
правила за изчисляване на намалението 
на сумата на специфичното плащане за 
култура — памук; приемането на 
правила за общите изисквания за 
нотифициране. Горепосочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

за оценка и одобрение на решения в 
рамките на доброволното обвързано с 
производството подпомагане; 
приемането на правила за процедурата 
по разрешаване и нотификациите на 
производителите, свързани с 
разрешаването на земя и сортове за 
целите на специфичното плащане за 
култура — памук; определянето на 
правила за изчисляване на намалението 
на сумата на специфичното плащане за 
култура — памук; приемането на 
правила за общите изисквания за 
нотифициране. Горепосочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-
доброто насочване на подпомагането 
държавите членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-
доброто насочване на подпомагането 
държавите членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 
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плащания на такива физически и 
юридически лица. Дребните 
селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да 
имат възможност да получават 
директни плащания.

плащания на такива физически и 
юридически лица. Дребните 
селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да им 
се гарантира отпускане на директни 
плащания.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Изпълнението на плащанията 
за напреднали системи за устойчиво 
селско стопанство, управление на 
околната среда и смекчаване на 
въздействието върху климата на 
регионално равнище, както се 
предвижда в настоящия регламент, 
може да бъде придружено от 
въвеждането на териториални 
договори, подписани между 
регионалните органи и земеделските 
производители. Териториалните 
договори могат да доведат до 
широкомащабни специфични 
насърчителни колективни действия 
на допустима за финансиране 
земеделска площ, които целят 
опазване на водните ресурси, 
биологичното разнообразие и 
почвите, в зависимост от местните 
особености и въз основа на споделени 
и измерими цели.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 44 a (ново)



Текст, предложен от Комисията Изменение

(44а) Чрез дерогация от правилата на 
настоящия регламент, Комисията 
може да приеме мерките, които 
счита за необходими и обосновани за 
разрешаването на конкретните 
проблеми в случаи, когато 
селскостопанското производство и 
земеделските производители са 
засегнати от извънредно положение 
или природно бедствие.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 не се прилага към районите на 
Съюза, определени в член 349 от 
Договора, наричани по-долу „най-
отдалечените райони“, и към 
директните плащания, отпускани в 
малките острови в Егейско море в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1405/2006.

Членове 10 и 11 не се прилагат към 
районите на Съюза, определени в 
член 349 от Договора, наричани по-долу 
„най-отдалечените райони“, и към 
директните плащания, отпускани в 
малките острови в Егейско море в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1405/2006.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Активен селскостопански 
производител

Изключване от директни плащания



RR\1008806BG.doc 185/189 PE474.052v02-00

BG

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
икономически характеристики и техния 
регионален селскостопански потенциал 
или тяхната институционална или 
административна структура.

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски, 
икономически и екологични 
характеристики и техния регионален 
селскостопански потенциал или тяхната 
институционална или административна 
структура. За да се избегнат 
значителни разлики в регионалното 
разпределение на плащанията, всяка 
схема за плащания и свързаното с нея 
определение са предмет на 
предварителна екологична и 
социално-икономическа оценка на 
въздействието.

Обосновка

Съществува значителен риск, че местните и регионалните усилия за развитие ще 
бъдат възпрепятствани или ограничени, ако историческите плащания, които водят 
до несправедливо и неустойчиво разпределение на ресурсите, продължат да бъдат 
основата за по-бъдещите плащания.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 28 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28a



Въвеждането на плащания за 
напреднали системи за устойчиво 
селско стопанство, управление на 
околната среда и смекчаване на 
въздействието върху климата на 
регионално равнище, съгласно членове 
20 и 29, може да се придружава от 
въвеждане на териториални договори, 
подписвани между регионалните 
органи и селскостопанските 
производители, в рамките на 
предвидения в член 33 таван от 30 %. 
Териториалните договори могат да 
доведат до широкомащабни 
специфични насърчителни 
колективни действия, извършвани на 
допустима за финансиране земеделска 
площ, които целят опазване на 
водните ресурси, биологичното 
разнообразие и почвите, в зависимост 
от местните особености и въз основа 
на споделени и измерими цели.
(да се добави като нов член преди член 
29)

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 48 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които желаят да участват в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
представят заявление до 
15 октомври 2014 г.

Селскостопанските производители, 
които желаят да участват в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
подават заявление до дата, която се 
определя от държавите членки, но не 
по-късно от:
1. 15 октомври 2014 г., в сила от 
2014 г.,
или
2. 15 октомври 2015 г., в сила от 
2015 г.
Определената от държавите членки дата 
обаче не може да бъде по-рано от 
последния ден за подаване на заявление 
към схемата за основно плащане.
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Обосновка

Първата година от прилагането на нова система, особено в държавите членки, които 
преди не са прилагали система, основана на права, може да породи проблеми както за 
селскостопанските производители, така и за администрациите. Селскостопанските 
производители ще трябва да избират между две различни, непознати системи. Ето 
защо, за да се гарантира, че целта на механизма се постига, присъединяването към 
схемата за дребните селскостопански производители следва да бъде възможно поне 
още веднъж в рамките на финансовата перспектива.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 54 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема мерките, които са 
едновременно необходими и 
обосновани в случай на спешност, за 
разрешаване на специфични проблеми. 
Тези мерки могат да бъдат в дерогация 
от някои разпоредби на настоящия 
регламент, но само в степен и за период, 
за които това е строго необходимо. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

1. Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема мерките, които са 
едновременно необходими и 
обосновани в случай на спешност или 
природно бедствие, засягащо 
земеделското производство и 
селскостопанските производители, за 
разрешаване на специфични проблеми. 
Тези мерки могат да бъдат в дерогация 
от някои разпоредби на настоящия 
регламент, но само в степен и за период, 
за които това е строго необходимо. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.
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