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РЕГЛАМЕНТ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС)
КОМИСИЯТА

№

809/2014

НА

от 17 юли 2014 година
за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) №
1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на интегрираната система за администриране и
контрол, мерките за развитие на селските райони и
кръстосаното съответствие
ДЯЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Обхват
С настоящия регламент се определят правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на:
а) уведомленията, които да бъдат изпратени от държавите членки
до Комисията в съответствие с техните задължения за защита на
финансовите интереси на Съюза;
б) административните проверки и проверките на място, които да
бъдат извършвани от държавите членки по отношение на спаз
ването на критериите за допустимост, ангажиментите и другите
задължения;
в) минималното ниво на проверките на място и задължението за
повишаване на това ниво или възможността за неговото нама
ляване;
г) докладването на извършените проверки и на резултатите от тях;
д) органите, отговорни за извършване на проверките за спазване,
както и съдържанието на тези проверки;
е) специалните мерки за контрол и методите за определяне на
съдържанието на тетрахидроканабинол в конопа;
ж) създаването и функционирането на система за проверка на
одобрените междубраншови организации за целите на специ
алното плащане за култура за памук;
з) случаите, в които заявленията за помощ и исканията за плащане
или всякакви други съобщения, искания или заявления могат да
бъдат поправяни и коригирани след подаването им;
и) прилагането и изчисляването на частичното или пълното
оттегляне на плащанията;
й) възстановяването на неправомерни плащания и санкции, както и
на неправомерно предоставени права на плащане и начисля
ването на лихви;
к) прилагането и изчисляването на административните санкции;
л) определянето на дадено неспазване като незначително;
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м) заявленията за помощ и исканията за плащания и кандидатст
ването за права на плащане, включително крайния срок за
подаване на заявленията, изискванията за минималното коли
чество информация, което да се съдържа в заявленията,
разпоредбите за изменение или оттегляне на заявленията за
помощ, освобождаването от изискването за подаване на
заявление за помощ и разпоредбите, които позволяват на
държавите членки да прилагат опростени процедури;
н) извършването на проверки с цел да се провери спазването на
задълженията, както и точността и пълнотата на информацията
в заявлението за помощ или искането за плащане, включително
правила относно допустимите отклонения в измерванията при
проверките на място;
о) техническите спецификации, необходими за целите на
еднаквото прилагане на дял V, глава II от Регламент (ЕС) №
1306/2013;
п) прехвърлянето на стопанства;
р) изплащането на авансовите плащания;
с) извършването на проверки във връзка със задълженията за кръс
тосано съответствие, включително отчитането на участието на
даден земеделски стопанин в системата за съвети в селското
стопанство и участието на даден земеделски стопанин в
система за сертифициране;
т) изчисляването и прилагането на административни санкции във
връзка със задълженията за кръстосано съответствие, вклю
чително по отношение на бенефициерите, които представляват
група лица.
Член 2
Обмен на информация относно заявленията за помощ,
заявленията за подпомагане, исканията за плащане и други
декларации
1.
С цел правилно управление на схемите за помощ и мерките за
подпомагане и когато в дадена държава членка повече от една
разплащателна агенция отговаря за управлението на директните
плащания и мерките за развитие на селските райони по
отношение на един и същи бенефициер, съответната държава
членка взема необходимите мерки, за да гарантира, където е целе
съобразно, че информацията, изисквана в заявленията за помощ,
заявленията за подпомагане, исканията за плащане или други
декларации, се предоставя на всички участващи разплащателни
агенции.
2.
Когато проверките не се извършват от отговорната разпла
щателна агенция, съответната държава членка гарантира, че тази
разплащателна агенция получава достатъчно информация за извър
шените проверки и резултатите от тях. Разплащателната агенция
сама определя от каква информация се нуждае.
Член 3
Оттегляне на заявления за помощ, заявления за подпомагане,
искания за плащане и други декларации
1.
Заявление за помощ, заявление за подпомагане, искане за
плащане или друга декларация може да бъде изцяло или
частично оттеглено по всяко време в писмена форма. Такова
оттегляне следва да се документира от компетентния орган.
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Когато държава членка използва възможностите, предвидени в член
21, параграф 3, държавата членка може да предвиди, че по
отношение на животните, напуснали стопанството, уведомленията,
изпратени до компютърната база данни за животни, могат да
заместят оттеглянето в писмена форма.
2.
Когато компетентният орган вече е информирал бенефициера
за евентуални случаи на неспазване в документите, посочени в
параграф 1, или когато компетентният орган е уведомил бене
фициера за намерението си да извърши проверка на място или
когато при проверката на място се установи неспазване, не се
разрешава оттегляне по отношение на частите на тези документи,
засегнати от неспазването.
3.
Оттеглянията, извършени в съответствие с параграф 1, връщат
бенефициерите в положението, в което са били преди подаването
на въпросните документи или на част от тях.

Член 4
Поправки и корекции на очевидни грешки
Заявленията за помощ, заявленията за подпомагане или исканията
за плащане и всички удостоверителни документи, представени от
бенефициера, могат да бъдат поправяни и коригирани по всяко
време след подаването им в случай на очевидни грешки,
признати от компетентния орган въз основа на цялостна преценка
на конкретния случай и при условие че бенефициерът е действал
добросъвестно.
Компетентният орган може да признае очевидни грешки само ако
те могат да бъдат непосредствено установени при техническа
проверка на информацията, съдържаща се в документите,
посочени в първа алинея.

Член 5
Прилагане на намаления, откази, оттегляния и санкции
Когато даден случай на неспазване, който подлежи на прилагането
на санкции в съответствие с дял IV, глава II от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията (1), подлежи също на
оттегляния или санкции в съответствие с дял II, глави III и IV
или в съответствие с дял III от посочения регламент:
а) намаленията, отказите, оттеглянията или санкциите, предвидени
в дял II, глави III и IV или в дял III от Делегиран регламент (ЕС)
№ 640/2014, се прилагат по отношение на схемите за директно
плащане или мерките за развитие на селските райони в обхвата
на интегрираната система;
(1) Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г.
за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за адми
нистриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията
и административните санкции, приложими към директните плащания,
подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съот
ветствие (ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 48).
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б) санкциите, предвидени в дял IV, глава II от Делегиран регламент
(ЕС) № 640/2014, се прилагат по отношение на общата сума на
плащанията, които следва да бъдат отпуснати на въпросния
бенефициер в съответствие с член 92 от Регламент (ЕС) №
1306/2013, които не подлежат на намаленията, отказите, оттег
лянията или санкциите, посочени в буква а).

Намаленията, отказите, оттеглянията и санкциите, посочени в първа
алинея, се прилагат в съответствие с член 6 от настоящия
регламент, без да се засягат допълнителните санкции съгласно
други разпоредби на правото на Съюза или на националното право.

Член 6
Последователност на намаленията, отказите, оттеглянията и
санкциите по всяка схема за директно плащане или мярка за
развитие на селските райони
1.
Сумата на плащането, което следва да бъде отпуснато на бене
фициер по дадена схема, включена в приложение I към Регламент
(ЕС) № 1307/2013, се определя от държавите членки въз основа на
условията, установени в съответствие с посочения регламент и с
програмите за най-отдалечените региони на Съюза и малките
острови в Егейско море, установени съответно с Регламент (ЕС)
№ 228/2013 (1) и Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския
парламент и на Съвета (2) по отношение на въпросната схема за
директно подпомагане.

2.
За всяка схема, включена в приложение I към Регламент (ЕС)
№ 1307/2013, и за всяка мярка за развитие на селските райони в
обхвата на интегрираната система съгласно определението в член 2,
параграф 1, втора алинея, точка 6 от Делегиран регламент (ЕС) №
640/2014 намаленията, оттеглянията и санкциите се изчисляват, ако
е приложимо, в следната последователност:

а) намаленията и санкциите, предвидени в дял II, глава IV от
Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014, с изключение на
санкциите, посочени в член 16 от същия регламент, се
прилагат по отношение на всички случаи на неспазване;

б) сумата, получена в резултат на прилагането на буква а), служи
за основа при изчисляването на отказите, предвидени в дял III
от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014;

в) сумата, получена в резултат на прилагането на буква б), служи
за основа при изчисляването на евентуални намаления, които
трябва да бъдат приложени при закъснение в подаването на
информацията съгласно членове 13 и 14 от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014;
(1) 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 Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).
(2) 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 Съвета (ОВ L 78,
20.3.2013 г., стр. 41).
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г) сумата, получена в резултат на прилагането на буква в), служи
за основа при изчисляването на евентуални намаления, които
трябва да бъдат приложени при недеклариране на земеделски
парцели съгласно член 16 от Делегиран регламент (ЕС) №
640/2014;
д) сумата, получена в резултат на прилагането на буква г), служи
за основа при изчисляването на оттеглянията, предвидени в дял
III от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014;
е) сумата, получена в резултат на прилагането на буква д), служи
за основа при прилагането на:
i) линейното намаление, предвидено в член 51, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013;
ii) линейното намаление, предвидено в член 51, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013;
iii) линейното намаление, предвидено в член 65, параграф 2,
буква в) от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
iv) линейното намаление, предвидено в член 65, параграф 4 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013;
v) линейното намаление, което трябва да бъде приложено в
случай, че плащанията, които следва да бъдат извършени в
съответствие с член 41 от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
надвишават националния таван, определен в съответствие с
член 42, параграф 2 от посочения регламент.
3.
Сумата, получена в резултат на прилагането на параграф 2,
буква е), служи за основа при:
а) прилагане на намалението на плащанията, предвидено в член 11
от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
б) прилагане на процента на линейно намаление, определен в съот
ветствие с член 7, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС)
№ 1307/2013;
в) прилагане на ставката на корекцията, посочена в член 8 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013.
4.
Сумата на плащането, получена в резултат на прилагането на
параграф 3, служи като основа за изчисляване на евентуалните
намаления, които трябва да бъдат приложени при неспазване на
кръстосаното съответствие съгласно дял IV, глава II от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014.

Член 7
Възстановяване на неправомерно изплатени суми
1.
В случай на извършване на неправомерно плащане, бенефи
циерът възстановява въпросната сума заедно с лихвата, изчислена
съгласно параграф 2, когато е приложимо.
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2.
Лихва се начислява за периода, изминал от крайния срок за
плащане от страна на бенефициера, посочен в нареждането за
възстановяване, който срок не надвишава 60 дни, и датата на
плащането или на прихващането.
Приложимият лихвен процент се изчислява в съответствие с нацио
налното право, но не може да е по-нисък от лихвения процент,
приложим за възстановяване на суми съгласно националните
разпоредби.
3.
Задължението за възстановяване, посочено в параграф 1, не се
прилага, ако плащането е извършено поради грешка на компет
ентния орган или друг орган и ако грешката не е била очевидна
за бенефициера.
Когато грешката обаче се отнася до фактически елементи, свързани
с изчисляването на въпросното плащане, първа алинея се прилага
само ако решението за възстановяване не е било съобщено до 12
месеца след плащането.

Член 8
Прехвърляне на стопанства
1.

За целите на настоящия член:

а) „прехвърляне на стопанство“ означава продажба, даване под
наем или някакъв подобен тип сделка по отношение на
въпросните производствени единици;
б) „прехвърлител“ означава бенефициерът, чието стопанство е
прехвърлено на друг бенефициер;
в) „приобретател“ означава бенефициерът, на когото е прехвърлено
стопанството.
2.
Когато дадено стопанство е прехвърлено изцяло от един бене
фициер на друг, след като е било подадено заявление за помощ,
заявление за подпомагане или искане за плащане и преди да са
изпълнени всички условия за отпускане на помощта или подпома
гането, на прехвърлителя не се отпуска помощ или подпомагане за
прехвърленото стопанство.
3.
Помощта, за която е кандидатствал прехвърлителят, или поис
каното от прехвърлителя плащане се отпускат на приобретателя,
когато:
а) в рамките на период, който се определя от държавите членки,
приобретателят информира компетентния орган за прехвър
лянето и изиска плащането на помощта и/или подпомагането;
б) приобретателят представи всички изисквани от компетентния
орган доказателства;
в) всички условия за отпускане на помощта и/или подпомагането
са изпълнени по отношение на прехвърленото стопанство.
4.
След като приобретателят информира компетентния орган и
изиска плащане на помощта и/или подпомагането в съответствие с
параграф 3, буква а):
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а) всички права и задължения на прехвърлителя, произтичащи от
правното отношение между прехвърлителя и компетентния
орган, породено от заявлението за помощ, заявлението за
подпомагане или искането за плащане се прехвърлят на
приобретателя;
б) всички необходими действия за отпускане на помощта и/или
подпомагането и всички декларации, изготвени от прехвър
лителя преди прехвърлянето, преминават към приобретателя за
целите на прилагане на съответните правила на Съюза;
в) прехвърленото стопанство се счита, когато е необходимо, за
отделно стопанство по отношение на въпросната референтна
година.
5.
Държавите членки могат да вземат решение, когато е целесъ
образно, да отпуснат помощта и/или подпомагането на прехвър
лителя. В този случай:
а) не се отпуска помощ или подпомагане на приобретателя;
б) държавите членки прилагат mutatis mutandis изискванията,
определени в параграфи 2, 3 и 4.

Член 9
Уведомления
1.
По отношение на всички схеми за директно плащане, мерки за
развитие на селските райони и техническа помощ и схеми за
подпомагане в лозаро-винарския сектор, посочени в членове 46 и
47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, всяка година най-късно до 15
юли държавите членки уведомяват Комисията за данните за
проверките и статистическите данни от проверките, обхващащи
предходната календарна година, и по-специално за следното:
а) данни във връзка с индивидуалните бенефициери по отношение
на заявленията за помощ и исканията за плащане, декларираните
и/или заявени площи и животни, резултатите от администра
тивните проверки, проверките на място и последващите
проверки;
б) когато е приложимо — резултатите от проверките във връзка с
кръстосаното съответствие, включително съответните намаления
и изключвания.
Това уведомяване се извършва по електронен път, като се
използват предоставените от Комисията на държавите членки
технически спецификации относно предаването на данни за
проверки и на статистически данни от проверки.
2.
Най-късно до 15 юли 2015 г. държавите членки представят на
Комисията доклад относно избраните възможности за контрол на
изискванията за кръстосано съответствие и за компетентните
контролни органи, отговарящи за проверките на изискванията и
стандартите, свързани с кръстосаното съответствие. Последващите
промени на информацията, предоставена в този доклад, се
съобщават незабавно.
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3.
Всяка година до 15 юли държавите членки представят на
Комисията доклад относно предприетите мерки за администриране
и контрол на доброволното обвързано с производството
подпомагане за предходната календарна година.
4.
Компютризираните данни, събрани като част от интегрираната
система, се използват в подкрепа на информацията, която следва да
се изпраща на Комисията в рамките на секторните правила.

ДЯЛ II
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ
ГЛАВА I

Общи правила
▼M1
Член 10
Авансови плащания за директните плащания
Когато държава членка извършва авансови плащания за директните
плащания в съответствие с член 75 от Регламент (ЕС) № 1306/2013,
ставката на корекцията във връзка с финансовата дисциплина,
посочена в член 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, не се взема
предвид при изчисляването на тези авансови плащания.
В оставащата сума, дължима на бенефициерите от 1 декември
нататък, се взема предвид ставката на корекцията във връзка с
финансовата дисциплина, приложима за съответната референтна
година по отношение на общата сума на директните плащания за
същата година.
▼B
ГЛАВА II

Заявления за помощ и искания за плащане
Раздел 1
Общи разпоредби
Член 11
Опростяване на процедурите
1.
Освен ако е предвидено друго в Регламент (ЕС) № 1305/2013,
Регламент (ЕС) № 1306/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013,
Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 или настоящия регламент,
държавите членки могат да разрешат или да изискват всички
съобщения съгласно настоящия регламент, както от бенефициера
към органите, така и обратно, да бъдат предавани по електронен
път, при условие че това не води до дискриминация между бене
фициерите и че се вземат подходящи мерки, за да се гарантира поспециално, че:
а) бенефициерът е недвусмислено идентифициран;
б) бенефициерът отговаря на всички изисквания в рамките на съот
ветната схема за директно плащане или мярка за развитие на
селските райони;
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в) предадените данни са надеждни с оглед правилното управление
на съответната схема за директно плащане или мярка за
развитие на селските райони; когато се използват данни,
съдържащи се в компютърната база данни за животни,
определена в член 2, параграф 1, втора алинея, точка 9 от
Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014, тази база данни трябва
да предлага необходимото ниво на сигурност и на прилагане,
което се изисква за правилното управление на съответната
схема за директно плащане или мярка за развитие на селските
райони;

г) когато придружаващите документи не могат да бъдат предадени
по електронен път, тези документи се получават от компет
ентните органи в същите срокове както при предаване по
неелектронен път.

2.
По отношение на подаването на заявления за помощ или
искания за плащане държавите членки могат, при условията,
посочени в параграф 1, да предвидят опростени процедури,
когато данните са вече на разположение на органите, поспециално когато положението не се е променило след последното
подаване на заявление за помощ или искане за плащане в рамките
на съответната схема за директно плащане или мярка за развитие
на селските райони в съответствие с член 72, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013. Държавите членки могат да решат
да използват данни, получени от източници на разположение на
националните органи за целите на заявленията за помощ или
исканията за плащане. В този случай държавата членка гарантира,
че тези източници на данни дават необходимата степен на
сигурност, която се изисква за правилното управление на данните
с цел да се гарантира надеждността, целостта и сигурността на тези
данни.

3.
Когато е възможно, информацията, изисквана в удостовери
телните документи, подлежащи на представяне заедно със заяв
лението за помощ или искането за плащане, може да бъде
поискана от компетентния орган директно от източника на инфор
мация.

▼M1
4.
Когато интегрираната система предвижда съставяне на пред
варително изготвен формуляр и съответен графичен материал,
посочени в член 72, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013,
посредством базиран на ГИС интерфейс, който позволява обработ
ването на пространствените и буквено-цифровите данни за декла
рираните площи (наричан по-долу „формуляр на геопространствено
заявление за помощ“), държавите членки могат да решат да въведат
система за предварителни кръстосани проверки (наричани понататък „предварителни проверки“), които включват най-малко
кръстосаните проверки, посочени в член 29, параграф 1, букви а),
б) и в) от настоящия регламент. Резултатите се съобщават на бене
фициера в срок от 26 календарни дни след крайната дата за
подаване на единното заявление, заявлението за помощ или
исканията за плащане, посочени в член 13 от настоящия регламент.
Въпреки това, когато този срок от 26 календарни дни изтича преди
крайната дата за съобщаване на измененията в съответствие с
член 15, параграф 2 от настоящия регламент, резултатите се
съобщават на бенефициера най-късно на календарния ден,
следващ крайната дата за съобщаване на изменения на съответната
година.
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Държавите членки могат да решат да извършват такива пред
варителни проверки на регионално равнище, при условие че
системата, която използва формуляра на геопространствено
заявление за помощ, е създадена на регионално равнище.
5.
Когато бенефициерът е група от лица, кандидатстващи за
подпомагане на операции за агроекология и климат, посочени в
член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 (наричани по-нататък
„колектив“), държавата членка може да реши да въведе дерогация
от изискването, предвидено в член 14 от настоящия регламент,
искането за плащане да съдържа цялата информация, необходима
за установяване на допустимостта за подпомагане, както и от огра
ничението по член 13 от настоящия регламент, предвиждащо
всички необходими данни за правилното административно и
финансово управление на помощта да се подават преди крайния
срок за подаване на искането за плащане, чрез въвеждане на
опростено годишно искане за плащане (наричано по-нататък
„колективно искане“), което се подава от колектива.
Членове 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15 и 16, член 17, параграф 1 и член 17,
параграфи 3 —9, членове 21, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 42, 43
и 45 от настоящия регламент, както и членове 4, 12 и 13 от
Регламент (ЕС) № 640/2014 се прилагат mutatis mutandis по
отношение на отделните изисквания, установени с оглед на колек
тивното искане.
По отношение на колективите държавите членки включват
описание на административните договорености в програмата за
развитие на селските райони.
▼B
Член 12
Общи разпоредби относно единното заявление и относно
подаването на заявления за подпомагане в рамките на
мерките за развитие на селските райони
1.
Ако държавите членки решат съгласно член 72, параграф 4 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013, че заявленията за помощ за
директните плащания и исканията за плащане за мерките за
развитие на селските райони следва да бъдат обхванати от
единното заявление, членове 20, 21 и 22 от настоящия регламент
се прилагат mutatis mutandis по отношение на конкретните изиск
вания, установени с оглед на заявлението за помощ и/или искането
за плащане по тези схеми или мерки.
2.
Бенефициер, кандидатстващ за помощ и/или подпомагане по
някои от директните плащания за площ или мерките за развитие на
селските райони, може да подава само по едно единно заявление
годишно.
3.
Държавите членки предвиждат подходящи процедури за
подаването на заявленията за подпомагане в рамките на мерките
за развитие на селските райони.
Член 13
Краен срок за подаване на единното заявление, заявленията за
помощ или исканията за плащане
1.
Държавите членки определят крайния срок за подаване на
единното заявление, заявленията за помощ или исканията за
плащане. Крайният срок не може да бъде по-късно от 15 май
всяка година. Въпреки това Естония, Латвия, Литва, Финландия и
Швеция могат да определят по-късна дата, която е не по-късна от
15 юни.
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При определяне на крайния срок държавите членки вземат предвид
периода, необходим за набавяне на всички необходими данни за
правилното административно и финансово управление на помощта
и/или подпомагането, и гарантират възможността за насрочване на
ефективни проверки.
2.
В съответствие с процедурата, посочена в член 78, втора
алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за сроковете, посочени в
параграф 1 от настоящия член, може да бъде определена по-късна
крайна дата в някои зони с извънредни климатични условия.

Член 14
Съдържание на единното заявление или искането за плащане
1.
Единното заявление или искането за плащане съдържа цялата
информация, необходима за установяване на допустимостта за
помощта и/или подпомагането, по-специално:
а) самоличността на бенефициера;
б) подробни данни за съответните схеми за директни плащания
и/или мерките за развитие на селските райони;
в) идентификация на правата на плащане в съответствие със
системата за идентификация и регистрация, предвидена в член
7 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014, за целите на
схемата за основно плащане;
г) данни, позволяващи еднозначна идентификация на всички земе
делски парцели в стопанството, площта им, изразена в хектари
до втория десетичен знак, местонахождението им и, когато е
необходимо, допълнителни уточнения относно ползването на
земеделските парцели;
д) където е приложимо, данни, позволяващи еднозначна иденти
фикация на неземеделска земя, за която се иска подпомагане по
мерките за развитие на селските райони;
е) когато е необходимо — всякакви удостоверителни документи,
необходими, за да се установи допустимостта за съответната
схема и/или мярка;
ж) декларация от бенефициера, че е запознат с условията на
въпросните схеми за директни плащания и/или мерки за
развитие на селските райони;
з) когато е приложимо — декларация от бенефициера, че попада в
списъка на неселскостопанските предприятия или дейности,
посочен в член 9, параграф 2, първа и втора алинея от
Регламент (ЕС) № 1307/2013.
2.
За целите на идентификацията на правата на плащане,
посочени в параграф 1, буква в), в предварително изготвените
формуляри, предоставени на бенефициера в съответствие с член
72, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се посочва иден
тификацията на правата на плащане в съответствие със системата за
идентификация и регистрация, предвидена в член 7 от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014.

02014R0809 — BG — 22.08.2016 — 002.001 — 13
▼B
3.
За първата година на прилагане на схемата за основно
плащане държавите членки могат да приложат дерогация от
настоящия член и от член 17 от настоящия регламент по
отношение на правата на плащане.
▼M1
4.
За целите на плащането за земеделски практики, благоприятни
за климата и околната среда в съответствие с дял III, глава 3 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013, държавите членки могат да разрешат
на бенефициера в надлежно обосновани случаи да изменя съдър
жанието на единното заявление по отношение на ползването на
земеделските парцели, при условие, че това не поставя получателя
в по-благоприятно положение по отношение на изпълнението на
задълженията за екологизиране въз основа на първоначалното заяв
ление. Държавите членки могат да решат да определят крайна дата
за съобщаване на тези изменения на компетентния орган.
Когато компетентният орган вече е информирал бенефициера за
евентуален случай на неспазване в единното заявление или
искането за плащане или когато компетентният орган е уведомил
бенефициера за намерението си да извърши проверка на място или
когато при проверката на място се установи неспазване, не се
разрешават изменения по първа алинея по отношение на земе
делските парцели, засегнати от неспазването.
Член 14a
Колективни искания
1.
Ако държава членка използва възможността за въвеждане на
колективни искания, член 14 не се прилага по отношение на такива
колективни искания.
2.

Колективът подава едно колективно искане годишно.

3.
Колективното искане съдържа цялата информация, необ
ходима за установяване на допустимостта за подпомагане, с
изключение на информацията за ангажиментите, обхванати от
операциите за агроекология и климат, както е посочено в член 28
от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Колективното искане съдържа поспециално следното:
а) самоличността на колектива;
б) уникалната
колектива;

идентификация

на

всеки

участващ

член

на

в) позоваване на заявлението за подпомагане, подадено от
колектива;
г) данни за съответните операции за агроекология и климат;
д) данни, позволяващи еднозначна идентификация на всички земе
делски парцели в стопанството, площта им, изразена в хектари
до втория десетичен знак, местонахождението им и, когато е
необходимо, допълнителни уточнения относно ползването на
земеделските парцели;
е) когато е приложимо, данни, позволяващи еднозначна иденти
фикация на неземеделска земя, за която се иска подпомагане
по мерките за развитие на селските райони;
ж) когато е необходимо, всякакви подкрепящи документи,
изисквани, за да се установи допустимостта за въпросната
мярка.
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з) декларация от страна на колектива, в която се посочва, че
участниците са запознати с условията, отнасящи се до
мерките за развитие на селските райони, както и с финансовите
последици в случаите на несъответствие.
Когато заявлението за подпомагане, подадено от колектива,
съдържа информацията, посочена в първа алинея, букви б), г) и
з), тази информация може да бъде заменена от позоваване на заяв
лението за подпомагане.
4.
Чрез дерогация от параграф 3, първа алинея държавите членки
могат да решат колективното искане да съдържа всички данни по
отношение на ангажиментите, обхванати от операции за агрое
кология и климат.
5.
Колективът уведомява компетентния орган за всеки анга
жимент, обхванат от операциите за агроекология и климат, не покъсно от 14 календарни дни преди поемането на ангажимента.
Държавите членки предвиждат подходящи процедури за това
уведомяване.
Когато данните по отношение на ангажиментите, обхванати от
операциите за агроекология и климат, се съдържат в колективното
искане в съответствие с параграф 4, не е необходимо уведомяване
за ангажиментите в съответствие с първата алинея от настоящия
параграф, освен ако настъпи промяна във вида, срока или местопо
ложението на ангажимента.
Член 15
Изменения на единното заявление или искането за плащане и
изменения в резултат на предварителните проверки
▼B
1.
След изтичане на срока за подаване на единното заявление
или искането за плащане, индивидуални земеделски парцели или
индивидуални права на плащане могат да се добавят или коригират
в единното заявление или искането за плащане, при условие че са
спазени изискванията по съответните схеми за директни плащания
или мерки за развитие на селските райони.
При същите условия могат да се правят промени, свързани с
ползването или със схемата за директно плащане или с мярката
за развитие на селските райони по отношение на индивидуалните
земеделски парцели или по отношение на правата на плащане,
които вече са декларирани в единното заявление.
Когато измененията, посочени в първа и втора алинея, имат
отражение върху подлежащи на представяне удостоверителни
документи или договори, тези документи или договори могат да
бъдат съответно изменени.
▼M1
1а.
Когато даден бенефициер е уведомен за резултатите от пред
варителните проверки, както е посочено в член 11, параграф 4,
посоченият бенефициер може да изменя единното заявление или
искането за плащане така, че да включи всички необходими
корекции по отношение на отделните парцели в съответствие с
резултатите от посочените кръстосани проверки, ако те са уста
новили потенциално несъответствие.
2.
Измененията, направени в съответствие с параграф 1, се
съобщават на компетентния орган до 31 май от съответната

02014R0809 — BG — 22.08.2016 — 002.001 — 15
▼M1
година, освен в Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция,
където те се съобщават до 15 юни от съответната година.
Тези съобщения се изпращат в писмена форма или чрез формуляр
на геопространствено заявление за помощ.
Чрез дерогация от първа алинея, държавите членки могат да
определят по-ранна крайна дата за съобщаване на такива изме
нения. Тази дата обаче не може да бъде по-рано от 15 календарни
дни след крайната дата за подаване на единното заявление или
искането за плащане, определена в съответствие с член 13,
параграф 1.
2а.
За изменения в резултат на предварителните проверки,
извършени в съответствие с параграф 1а, се съобщава на компет
ентния орган най-късно 35 календарни дни след крайната дата за
подаване на единното заявление, заявлението за помощ или
исканията за плащане, посочени в член 13. Въпреки това, когато
този срок от 35 календарни дни изтича преди крайната дата за
съобщаване на измененията в съответствие с параграф 2 от
настоящия член, измененията се съобщават на компетентния
орган най-късно 10 календарни дни след крайната дата за съоб
щаване на измененията за съответната година.
Тези съобщения се изпращат в писмена форма или чрез формуляр
на геопространствено заявление за помощ.
▼B
3.
Когато компетентният орган вече е информирал бенефициера
за евентуален случай на неспазване в единното заявление или
искането за плащане или когато компетентният орган е уведомил
бенефициера за намерението си да извърши проверка на място или
когато при проверката на място се установи неспазване, не се
разрешават изменения по параграф 1 по отношение на земе
делските парцели, засегнати от неспазването.
Член 16
Коригиране на предварително изготвените формуляри
При подаване на формуляра на единното заявление, заявлението за
помощ и/или искането за плащане бенефициерът коригира пред
варително изготвения формуляр, посочен в член 72, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 1306/2013, ако са настъпили някакви изме
нения, по-специално прехвърляне на права на плащане в съот
ветствие с член 34 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, или ако
някаква информация, съдържаща се в предварително изготвените
формуляри, е неправилна.
Раздел 2
Заявления за помощ по свързани с площ схеми
за помощ и искания за плащане по свързани с
площ мерки за подпомагане
Член 17
Специални изисквания във връзка със заявленията за помощ
по свързани с площ схеми за помощ и във връзка с исканията
за плащане по свързани с площ мерки за подпомагане
▼M1
1.
За целите на идентификацията на всички земеделски парцели
в стопанството и/или неземеделски земи, както е посочено в

02014R0809 — BG — 22.08.2016 — 002.001 — 16
▼M1
член 14, параграф 1, букви г) и д), компетентният орган предоставя
на бенефициера формуляр на геопространствено заявление за
помощ.
▼B
2.

Параграф 1 се прилага, както следва:

а) считано от референтната 2016 година — за брой бенефициери,
отговарящ на броя, необходим за покриване на най-малко 25 %
от общата установена площ за схемата за основно плащане или
схемата за единно плащане на площ през предходната година;
б) считано от референтната 2017 година — за брой бенефициери,
отговарящ на броя, необходим за покриване на най-малко 75 %
от общата установена площ за схемата за основно плащане или
схемата за единно плащане на площ през предходната година;
в) считано от референтната 2018 година — за всички бенефициери.
3.
Когато бенефициерът не е в състояние да подаде заявлението
за помощ и/или искането за плащане посредством формуляра на
геопространствено заявление за помощ, компетентният орган пред
оставя на бенефициера:
а) необходимата техническа помощ; или
б) предварително изготвените формуляри и съответния графичен
материал на хартия. В този случай компетентният орган
прехвърля получената от бенефициера информация във
формуляра на геопространственото заявление за помощ.
4.
В предварително изготвените формуляри, предоставяни на
бенефициера, се посочват максимално допустимата площ за всеки
референтен парцел в съответствие с член 5, параграф 2, букви а) и
б) от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 и установената площ
през предходната година за всеки земеделски парцел, за целите на
схемата за основно плащане, схемата за единно плащане на площ
и/или свързаната с площ мярка за развитие на селските райони.
В графичния материал, предоставян на бенефициера в съответствие
с член 72, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се посочват
границите и уникалната идентификация на референтните парцели,
посочени в член 5, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) №
640/2014, и установените граници на земеделските парцели през
предходната година, за да може бенефициерът правилно да указва
размера и местоположението на всеки земеделски парцел. Считано
от референтната 2016 година нататък, в графичния материал се
посочват също видът, размерът и местоположението на екологично
насочените площи, установени през предходната година.
5.
Бенефициерът еднозначно идентифицира и декларира площта
на всеки земеделски парцел и, където е необходимо, вида, размера
и местоположението на екологично насочените площи. По
отношение на плащането за екологизиране бенефициерът посочва
също така ползването на декларираните земеделски парцели.
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За тази цел бенефициерът може да потвърди вече предоставената в
предварително изготвения формуляр информация. Когато обаче
информацията относно площта, местоположението или границата
на земеделския парцел или, където е приложимо, размера и
местоположението на екологично насочените площи е неправилна
или непълна, бенефициерът нанася корекции или прави промени в
предварително изготвения формуляр.
Въз основа на корекциите или допълненията, направени от бене
фициерите в предварително изготвения формуляр, компетентният
орган преценява дали е необходима актуализация на съответния
референтен парцел в съответствие с член 5, параграф 3 от
Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014.
6.
Когато бенефициерът прилага еквивалентни практики в съот
ветствие с член 43, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) №
1307/2013 посредством поети ангажименти в съответствие с член
39, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (1) или
член 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, ангажиментът
се посочва в заявлението за помощ с позоваване на съответното
искане за плащане.
Когато бенефициерът прилага еквивалентни практики посредством
национални или регионални схеми за сертифициране на еколо
гичните практики в съответствие с член 43, параграф 3, буква б)
от Регламент (ЕС) № 1307/2013, параграфи 4 и 5 от настоящия
член се прилагат mutatis mutandis по отношение на предварително
изготвения формуляр и декларацията на бенефициера.
За целите на регионалното или колективно изпълнение в съот
ветствие с член 46, параграф 5 и член 46, параграф 6 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013 и по отношение на частта от задъл
женията, свързани с екологично насочената площ, които бенефи
циерите трябва да изпълняват индивидуално, бенефициерите,
участващи в такова регионално или колективно изпълнение, едно
значно идентифицират и декларират, за всеки земеделски парцел,
вида, размера и местоположението на екологично насочената площ
по параграф 5 от настоящия член. В своите заявления за помощ
или искания за плащане бенефициерите посочват декларацията за
регионално или колективно изпълнение, посочена в член 18 от
настоящия регламент.
7.
По отношение на площите, които се използват за
производство на коноп в съответствие с член 32, параграф 6 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013, единното заявление съдържа:
а) цялата информация, необходима за идентификацията на
парцелите, засети с коноп, с отбелязване на използваните
сортове семена;
б) информация за използваните количества семена (кг на хектар);
в) официалните етикети, използвани на опаковката на семената в
съответствие с Директива 2002/57/ЕО на Съвета (2), и поспециално член 12 от нея, или всеки друг документ, признат
за равностоен от държавата членка.
(1) Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земе
делски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277,
21.10.2005 г., стр. 1).
(2) Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията
със семена от маслодайни и влакнодайни култури (ОВ L 193,
20.7.2002 г., стр. 74).
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Чрез дерогация от първа алинея, буква в), когато сеитбата се
извършва след крайния срок за подаване на единното заявление,
етикетите се представят най-късно до 30 юни. Когато етикетите
трябва да бъдат представени и пред други национални органи,
държавите членки могат да предвидят тези етикети да бъдат
върнати на бенефициера, след като са били представени в съот
ветствие с посочената буква. Върнатите етикети се отбелязват
като използвани за заявление.
8.
По отношение на специалното плащане за култура за памук,
предвидено в дял IV, глава 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
единното заявление съдържа:
а) името на използвания сорт семена на памук;
б) ако е целесъобразно, името и адреса на одобрената междуб
раншова организация, на която бенефициерът е член.
9.
Площи, които не се използват за целите на схемите за помощ,
предвидени в дялове III, IV и V от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
нито за схемите за подпомагане в лозаро-винарския сектор,
посочени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, се декларират в една
или повече графи „други видове ползване“.

Член 18
Декларация за регионално или колективно изпълнение
За всяко регионално или колективно изпълнение съгласно член 46,
параграф 5 или 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, се подава
декларация за регионално или колективно изпълнение в
допълнение към заявлението за помощ или искането за плащане
на всеки участващ бенефициер.
Декларацията
съдържа
цялата
необходима
допълнителна
информация за проверка на спазването на задълженията във
връзка с регионалното или колективно изпълнение съгласно член
46, параграф 5 или 6 от същия регламент, по-специално:
а) уникалната идентификация на всеки участващ бенефициер;
б) минималния процент, който всеки участващ бенефициер трябва
да изпълни индивидуално, както е посочено в член 46, параграф
6, втора алинея от същия регламент;
в) общата площ на прилежащите структури на съседни екологично
насочени площи, посочени в член 46, параграф 5 от същия
регламент, или на общата екологично насочена площ, посочена
в член 46, параграф 6 от същия регламент, по отношение на
която задълженията се изпълняват колективно;
г) предварително изготвения графичен материал, в който се
указват границите и уникалната идентификация на референтните
парцели, които следва да се използват за еднозначна иденти
фикация на прилежащите структури на съседни екологично
насочени площи или на общата екологично насочена площ и
за указване на техните граници.
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В случай на регионално изпълнение, ако подробният план,
предвиден в член 46, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) №
639/2014, съдържа цялата информация, посочена във втора алинея
от настоящия член, посочената в първа алинея декларация може да
се замени с препратка към плана.
В случай на колективно изпълнение посочената в първа алинея
декларация се допълва с писменото споразумение, предвидено в
член 47, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014.

Член 19
Заявления във връзка с участието в схемата за дребни
земеделски стопани и оттеглянето от нея
1.
В заявленията, които се подават през 2015 година за участие в
схемата за дребни земеделски стопани, посочена в член 62,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, се съдържа
препратка към единното заявление, подадено за референтната
2015 година от същия бенефициер, и, където е приложимо,
декларация от бенефициера, че е запознат със специалните
условия на схемата за дребни земеделски стопани, предвидени в
член 64 от посочения регламент.
Държавите членки могат да решат, че заявлението, посочено в
първа алинея, следва да бъде подадено заедно с или като част от
единното заявление.
2.
Считано от референтната 2016 година, държавите членки
осигуряват прилагането на опростената процедура за канди
датстване, посочена в член 72, параграф 3 от Регламент (ЕС) №
1306/2013.
3.
Предварително изготвените формуляри, които следва да се
използват при процедурата за кандидатстване, посочена в
параграф 2, се изготвят въз основа на информацията, предоставена
с единното заявление за референтната 2015 година, и съдържат поспециално:
а) цялата допълнителна информация, необходима за установяване
на съответствие с член 64 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, и,
където е уместно, цялата информация, необходима, за да се
потвърди, че бенефициерът продължава да отговаря на
условията на член 9 от посочения регламент;
б) декларация от бенефициера, че е запознат със специалните
условия на схемата за дребни земеделски стопани, предвидени
в член 64 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
Когато държавите членки изберат начина на плащане, посочен в
член 63, параграф 2, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) №
1307/2013, без да прилагат трета алинея от него, чрез дерогация от
първа алинея от настоящия параграф предварително изготвените
формуляри се предоставят съгласно раздел 1 на настоящата глава.
4.
Бенефициерите, които решат да се оттеглят от схемата за
дребни земеделски стопани по отношение на година, следваща
2015 година, в съответствие с член 62, параграф 1, втора алинея
от Регламент (ЕС) № 1307/2013 или член 62, параграф 2 от същия
регламент, информират компетентния орган за своето оттегляне в
съответствие с установените от държавите членки условия.
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Раздел 3
Други заявления
Член 20
Специални разпоредби във връзка със заявленията за помощ
Бенефициер, който не кандидатства за помощ по някоя от схемите
за помощи, свързани с площ, но кандидатства за помощ по друга
схема, включена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1307/2013,
или за схемите за подпомагане в лозаро-винарския сектор съгласно
членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, ако има земе
делска площ на свое разположение, декларира тези площи в своя
формуляр на заявление за помощ в съответствие с член 17 от
настоящия регламент.
Бенефициер, който подлежи само на задълженията за кръстосано
съответствие съгласно членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) №
1308/2013, декларира в своя формуляр на заявление за помощ
площите, които са на негово разположение, за всяка календарна
година, за която се отнасят тези задължения.
Въпреки това държавите членки могат да освобождават бенефи
циерите от задълженията, предвидени в първа и втора алинея,
когато съответната информация е предоставена на компетентните
органи в рамките на други системи за администриране и контрол,
гарантиращи съвместимост с интегрираната система в съответствие
с член 61 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 21
Изисквания във връзка със заявленията за помощ за добитък и
с исканията за плащане по мерките за подпомагане за животни
1.
В заявлението за помощ за добитък, посочено в член 2,
параграф 1, втора алинея, точка 15 от Делегиран регламент (ЕС)
№ 640/2014, или в искането за плащане в рамките на мерките за
подпомагане за животни, посочени в член 2, параграф 1, втора
алинея, точка 14 от същия регламент, се съдържа цялата инфор
мация, необходима за установяване на допустимостта за помощта
и/или подпомагането, по-специално:
а) самоличността на бенефициера;
б) препратка към единното заявление, ако то вече е подадено;
в) броя животни от всеки вид, по отношение на които се подава
заявление за помощ за добитък или искане за плащане, а за
едрия рогат добитък — идентификационния код на животните;
г) когато е приложимо — ангажимент от страна на бенефициера да
задържи в стопанството си посочените в буква в) животни през
определен от държавата членка период, както и информация за
мястото или местата, където ще бъдат държани животните,
включително въпросния период;
д) когато е необходимо — всички удостоверителни документи,
изисквани, за да се установи допустимостта за съответната
схема или мярка;
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е) декларация от бенефициера, че е запознат с условията на
въпросната помощ и/или подпомагане.
2.
Всеки животновъд има право да получи от компетентния
орган без ограничение, на разумни интервали и без излишно
забавяне, информация за данните, отнасящи се до него и
животните му, съдържаща се в компютърната база данни за
животни. При представяне на заявлението за помощ за добитък
или искането за плащане бенефициерът декларира, че тези данни
са верни и пълни или поправя неверните данни или допълва липс
ващите данни.
3.
Държавите членки могат да вземат решение, че не е необ
ходимо някои от данните, посочени в параграф 1, да бъдат
включени в заявлението за помощ за добитък или в искането за
плащане, когато те вече са били съобщени на компетентните
органи.
4.
Държавите членки могат да въведат процедури, с които
данните, съдържащи се в компютърната база данни за животни,
могат да бъдат използвани за целите на заявлението за помощ за
добитък или искането за плащане, при условие че компютърната
база данни за животни предлага, за всяко отделно животно, необ
ходимото ниво на сигурност и на прилагане, което се изисква за
правилното управление на съответните схеми за помощ или мерки
за подпомагане.
Процедурите, посочени в първа алинея, могат да се състоят от
система, според която даден бенефициер може да кандидатства за
помощ и/или подпомагане за всички животни, които към дадена
дата или през даден период, определени от държавата членка,
отговарят на изискванията за получаване на помощ и/или
подпомагане въз основа на данните, съдържащи се в компютърната
база данни за животни.
В този случай държавите членки вземат необходимите мерки, за да
гарантират, че:
а) в съответствие с разпоредбите, приложими за въпросната схема
за помощ и/или мярка за подпомагане, посочените във втора
алинея дата или период са ясно определени и известни на бене
фициера;
б) бенефициерът е наясно, че всички потенциално допустими
животни, за които се констатира, че не са правилно идентифи
цирани или регистрирани в системата за идентификация и
регистрация на животни, се считат за животни, във връзка с
които е констатирано неспазване, както е посочено в член 31
от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014.
5.
Държавите членки могат да предвидят, че някои от данните,
посочени в параграф 1, могат или трябва да бъдат изпратени чрез
одобрен от тях орган или органи. Въпреки това бенефициерът
продължава да носи отговорност за предадените данни.
Раздел 4
Специални разпоредби във връзка с правата на
плащане
Член 22
Предоставяне на права на плащане или увеличаване на
стойността им
1.
Заявленията за предоставяне на права на плащане или увели
чаване на стойността на правата на плащане съгласно схемата за
основно плащане в съответствие с член 20, член 24, член 30, с
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изключение на параграф 7, буква д), и член 39 от Регламент (ЕС)
№ 1307/2013 се подават до дата, която се определя от държавите
членки. Определената дата е не по-късна от 15 май на съответната
календарна година.

Въпреки това Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция могат
да определят по-късна дата, която е не по-късна от 15 юни на
съответната календарна година.

2.
Държавите членки могат да вземат решение заявлението за
предоставяне на права на плащане да се подава едновременно със
заявлението за помощ по схемата за основно плащане.

Член 23
Възстановяване на неправомерно предоставени права на
плащане
1.
Когато след предоставянето на права на плащане на бене
фициери в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013 се
установи, че броят на предоставените права на плащане е твърде
висок, броят на предоставените права на плащане в превишение се
връща в националния резерв или в регионалните резерви, посочени
в член 30 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

Когато грешката, посочена в първа алинея, е допусната от компет
ентния орган или от друг орган и ако грешката не е била очевидна
за бенефициера, стойността на останалите права на плащане, пред
оставени на този бенефициер, съответно се коригира.

Когато бенефициерът, засегнат от предоставянето на прекалено
голям брой права на плащане, междувременно е прехвърлил
правата на плащане на други бенефициери, приобретателите на
правата на плащане също са обвързани със задължението, пред
видено в първа алинея, пропорционално на броя на правата на
плащане, които са им били прехвърлени, ако бенефициерът, на
когото са били първоначално предоставени правата на плащане,
не разполага с достатъчен брой права на плащане, за да покрие
броя на неправомерно предоставените права на плащане.

2.
Когато след предоставянето на права на плащане на бене
фициери в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013 се
установи, че плащанията, получени от даден бенефициер за 2014
година, посочени в член 26, параграф 2, първа алинея от същия
регламент, или стойността на правата на плащане, които даден
бенефициер притежава към датата на подаване на заявлението си
за 2014 година, посочена в член 26, параграф 3, първа алинея от
същия регламент, или единичната стойност на правата на плащане,
посочена в член 26, параграф 5 от същия регламент, или увели
чението на единичната стойност на правата на плащане, пред
видено в член 30, параграф 10 от същия регламент, или общата
стойност на помощта, получена от даден бенефициер за кален
дарната година, предхождаща въвеждането на схемата за основно
плащане, посочена в член 40, параграф 3, първа алинея от същия
регламент, са били прекалено високи, стойността на тези права на
плащане, основаваща се на погрешната база за съответния бене
фициер, се коригира по съответния начин.

02014R0809 — BG — 22.08.2016 — 002.001 — 23
▼B
Посочената корекция се извършва и по отношение на правата на
плащане, които междувременно са били прехвърлени на други
бенефициери.
Стойността на намалението се връща в националния резерв или в
регионалните резерви, посочени в член 30 от Регламент (ЕС) №
1307/2013.
3.
Когато след предоставянето на права на плащане на бене
фициери в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013 се
установи, че по отношение на един и същи бенефициер са
настъпили едновременно посочената в параграф 1 ситуация и посо
чената в параграф 2 ситуация, корекцията на стойността на всички
права на плащане, посочена в параграф 2, се извършва преди
връщането на неправомерно предоставените права на плащане в
националния резерв или в регионалните резерви в съответствие с
параграф 1.
4.
Корекциите на броя и/или стойността на правата на плащане,
предвидени в настоящия член, не следва да водят до системно
преизчисляване на оставащите права на плащане.
5.
Държавите членки могат да решат да не изискват възстано
вяване на неправомерно предоставени права на плащане, когато
общата стойност на тези права на плащане съгласно електронния
регистър за идентификация и регистрация на правата на плащане
към момента на проверките с оглед извършване на предвидените в
настоящия член корекции, е 50 EUR или по-малко за всяка от
годините, през които се прилага схемата за основно плащане в
съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013.
Неправомерно изплатените суми по отношение на референтните
години, предхождащи корекциите, се възстановяват в съответствие
с член 7 от настоящия регламент. При определянето на такива
неправомерни суми се взема предвид отражението на предвидените
в настоящия член корекции върху броя и, според случая, върху
стойността на правата на плащане за всички въпросни години.

ДЯЛ III
ПРОВЕРКИ
ГЛАВА I

Общи разпоредби
Член 24
Общи принципи
1.
Административните проверки и проверките на място, пред
видени в настоящия регламент, се извършват по такъв начин, че
да гарантират ефективна проверка на:
а) точността и пълнотата на информацията в заявлението за
помощ, заявлението за подпомагане, искането за плащане или
друга декларация;
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б) спазването на всички критерии за допустимост, ангажименти и
други задължения по отношение на въпросната схема за помощ
и/или мярка за подпомагане, условията, при които се предоставя
помощ и/или подпомагане или освобождаване от задължения;
в) изискванията и стандартите, отнасящи се до кръстосаното съот
ветствие.
2.
Държавите членки гарантират, че спазването на всички
приложими условия, установени от правото на Съюза или пред
видени в съответното национално право и в документи,
съдържащи разпоредби за прилагане, или от програмата за
развитие на селските райони, може да се контролира съгласно
набор от проверими показатели, който се определя от държавите
членки.
3.
Резултатите от административните проверки и проверките на
място се оценяват, за да се установи дали някои констатирани
проблеми могат по принцип да породят риск за други подобни
операции, бенефициери или други органи. При оценката се уста
новяват също така причините за подобно положение, евентуалният
допълнителен преглед, който може да се наложи, и необходимите
коригиращи и превантивни действия.
4.
Компетентният орган извършва физически проверки на терен
в случаите, когато фотоинтерпретирането на ортогоналните
изображения (сателитни или въздушни) не дава резултати, позво
ляващи по удовлетворителен за компетентния орган начин да се
направят категорични заключения относно допустимостта или
правилния размер на площта, която е обект на административните
проверки или проверките на място.
5.
Настоящата глава се прилага по отношение на всички
проверки, извършвани съгласно настоящия регламент, и без да се
засягат специалните правила, предвидени в дялове IV и V.
Параграф 3 обаче не се прилага по отношение на дял V.
Член 25
Обявяване на проверките на място
Проверките на място може да се обявяват, при условие че това не е
в разрез с тяхната цел или ефективност. Обявяването е строго
ограничено до минималния необходим период от време и не
надвишава 14 дни.
▼M1
Въпреки това при проверки на място на заявленията за помощ за
животни или свързани с животни искания за плащане по мерки за
подпомагане, или ангажименти, съобщавани в съответствие с член
14а, параграф 5, обявяването се извършва в срок от 48 часа, освен в
надлежно обосновани случаи. Освен това когато законодателството,
приложимо по отношение на актове и стандарти, свързани с кръс
тосано спазване, изисква проверката на място да не се обявява, тези
правила се прилагат и в случай на проверки на място, свързани с
кръстосано спазване.
▼B
Член 26
График на проверките на място
1.
Където е целесъобразно, проверките на място, предвидени в
настоящия регламент, се извършват едновременно с всички други
проверки, предвидени в правото на Съюза.
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2.
За целите на мерките за развитие на селските райони в
обхвата на интегрираната система, проверките на място се
разпределят в рамките на годината въз основа на анализ на
рисковете, свързани с различните ангажименти по всяка мярка.
▼M1
Проверките на място на ангажиментите, съобщавани в съответствие
с член 14а, параграф 5, се извършват в рамките на срокове, които
гарантират ефективна проверка на съобщения ангажимент.
▼B
3.
С проверките на място се проверява спазването на всички
критерии за допустимост, ангажименти и други задължения по
схемите за помощ или мерките за подпомагане, за които е избран
даден бенефициер в съответствие с член 34.
Продължителността на проверките на място е строго ограничена до
минималния необходим период от време.
4.
Когато някои критерии за допустимост, ангажименти и други
задължения могат да бъдат проверени единствено през конкретен
период от време, проверките на място може да изискват допъл
нителни посещения на по-късна дата. В такъв случай проверките
на място се координират по такъв начин, че броят и продължител
ността на такива посещения при един бенефициер да са ограничени
до необходимия минимум. Когато е целесъобразно, такива
посещения могат да се извършват и чрез дистанционно наблюдение
в съответствие с член 40.
Когато са необходими допълнителни посещения във връзка със
земя, оставена под угар, синори, буферни ивици, ивици хектари,
отговарящи на условията за подпомагане, по краищата на гори,
междинни култури и/или зелена покривка, декларирани като
екологично насочена площ, тези допълнителни посещения се
извършват в 50 % от случаите при един и същ бенефициер,
избран въз основа на риска, а в оставащите 50 % от случаите —
при различни допълнително избрани бенефициери. Различните
допълнителни бенефициери се избират на случаен принцип от
всички бенефициери, имащи земя, оставена под угар, синори,
буферни ивици, ивици хектари, отговарящи на условията за
подпомагане, по краищата на гори, междинни култури и/или
зелена покривка, декларирани като екологично насочена площ,
като тези посещения могат да се ограничат до площите, декла
рирани като земя, оставена под угар, синори, буферни ивици,
ивици хектари, отговарящи на условията за подпомагане, по
краищата на гори, междинни култури и/или зелена покривка.
Когато са необходими допълнителни посещения, член 25 се
прилага по отношение на всяко допълнително посещение.

Член 27
Взаимно уведомяване за резултатите от проверките
Когато е приложимо, при административните проверки и
проверките на място на допустимостта се вземат под внимание
предполагаемите случаи на неспазване, докладвани от други
служби, органи или организации.
Държавите членки гарантират, че за всички съответни констатации,
направени в рамките на проверките за спазване на критериите за
допустимост, ангажиментите и другите задължения по отношение
на схемите, включени в приложение I към Регламент (ЕС) №
1307/2013, и/или подпомагането съгласно мерките за развитие на
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селските райони в обхвата на интегрираната система, се изпращат
взаимни уведомления на съответния компетентен орган, отговарящ
за предоставяне на съответното плащане. Държавите членки също
така гарантират, че публичните или частните органи за сертифи
циране, посочени в член 38 от Делегиран регламент (ЕС) №
639/2014, уведомяват компетентния орган, отговарящ за
отпускане на плащането за земеделските практики, които са благо
приятни за климата и околната среда, за всяка констатация, имаща
отношение към коректното отпускане на това плащане на бенефи
циери, които са избрали да изпълняват задълженията си в рамките
на еквивалентността чрез сертифициране.
Когато административните проверки или проверките на място във
връзка с мерките за развитие на селските райони в обхвата на
интегрираната система обхващат еквивалентни практики,
посочени в член 43, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
за резултатите от тези проверки се изпращат взаимни уведомления
с цел предприемане на последващи действия по отношение на
предоставяне на плащането за земеделските практики, които са
благоприятни за климата и околната среда.
ГЛАВА II

Административни проверки в рамките на интегрираната
система
Член 28
Административни проверки
1.
Административните проверки, посочени в член 74 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013, включително кръстосаните
проверки, позволяват установяването на случаи на неспазване, поспециално автоматичното откриване чрез компютърни средства.
Проверките обхващат всички елементи, които е възможно и целе
съобразно да бъдат контролирани с административни проверки. Те
гарантират, че:
а) са изпълнени критериите за допустимост, ангажиментите и
другите задължения по схемата за помощ или мярката за
подпомагане;
б) няма двойно финансиране чрез други схеми на Съюза;
в) заявлението за помощ или искането за плащане е пълно и е
подадено в съответния срок и, когато е приложимо, че са пред
ставени удостоверителни документи и те доказват допусти
мостта;
г) е налице спазване на дългосрочните ангажименти, когато е
приложимо.
2.
По отношение на схемите за помощ за животни и мерките за
подпомагане за животни държавите членки могат, когато е целесъ
образно, да използват доказателствен материал от други служби,
органи или организации, с цел проверка на спазването на
критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения,
при условие че тези служби, органи или организации работят по
стандарт, който е достатъчен, за да се контролира спазването.
Член 29
Кръстосани проверки
1.
Когато е целесъобразно,
включват кръстосани проверки:

административните

проверки
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а) на декларирани права на плащане и съответно на декларирани
земеделски парцели, за да се избегне многократно отпускане на
една и съща помощ или подпомагане по отношение на една и
съща календарна или референтна година и да се предотврати
всяко неправомерно кумулиране на помощ, отпусната съгласно
свързаните с площ схеми за помощ, включени в приложение I
към Регламент (ЕС) № 1307/2013 и приложение VI към
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (1), и съгласно мерките
за подпомагане за площ по смисъла на член 2, втора алинея,
точка 21 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014;
б) на правата на плащане, за да се провери наличието им и допус
тимостта за помощ;
в) между земеделските парцели, декларирани в единното
заявление и/или искането за плащане, и информацията,
съдържаща се в системата за идентификация на земеделските
парцели за всеки референтен парцел в съответствие с член 5,
параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014, за да се
провери допустимостта за схемата за директно плащане и/или
мярката за развитие на селските райони на площите като
такива;
г) между правата на плащане и установената площ, за да се
провери дали на правата съответстват поне равен брой
хектари, отговарящи на условията за подпомагане, по смисъла
на член 32, параграфи 2—6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
д) посредством системата за идентификация и регистрация на
животни, за да се провери допустимостта за помощта и/или
подпомагането и да се избегне неправомерно многократно
отпускане на една и съща помощ и/или подпомагане по
отношение на една и съща календарна или референтна година;
е) между декларациите на бенефициера в единното заявление за
членство в одобрена междубраншова организация, инфор
мацията съгласно член 17, параграф 8 от настоящия регламент
и информацията, предадена от съответните одобрени междуб
раншови организации, за да се провери допустимостта за увели
чението на помощта, предвидено в член 60, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013.
ж) с цел да се проверява спазването на критериите за одобрение на
междубраншовите организации и списъка с техните членове
най-малко веднъж на 5 години.
За целите на първа алинея, буква в), когато интегрираната система
предвижда формуляри на геопространствено заявление за помощ,
кръстосаните проверки се извършват като пространствено засичане
на декларираната цифровизирана площ със системата за иденти
фикация на земеделските парцели. Освен това се извършват кръс
тосани проверки с цел предотвратяване на двойно заявяване на
една и съща площ.
2.
Данните за наличието на неспазване, получени в резултат на
кръстосани проверки, се проследяват чрез други подходящи адми
нистративни процедури и, при необходимост, чрез проверка на
място.
(1) Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за устано
вяване 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 (ЕО) №
1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16).
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3.
Когато референтен парцел е обект на заявление за помощ
и/или искане за плащане от двама или повече бенефициери по
една и съща схема за помощ или мярка за подпомагане и когато
декларираните земеделски парцели се припокриват пространствено
или общата декларирана площ превишава максималната допустима
площ, установена в съответствие с член 5, параграф 2, букви а) и б)
от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014, и разликата попада в
рамките на допустимото отклонение при измерване съгласно член
38 от настоящия регламент по отношение на този референтен
парцел, държавите членки могат да предвидят пропорционално
намаление на съответните площи, освен ако бенефициерът не
покаже, че някои от съответните други бенефициери са декла
рирали по-големи площи в негов ущърб.

ГЛАВА III

Проверки на място в рамките на интегрираната система
Раздел 1
Общи разпоредби
Член 30
Брой проверки по отношение на схемите за помощи, свързани с
площ, различни от плащането за земеделски практики, които
са благоприятни за климата и околната среда
По отношение на схемите за помощи, свързани с площ, различни
от плащането за земеделски практики, които са благоприятни за
климата и околната среда в съответствие с дял III, глава 3 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013 (наричано по-долу „плащане за еколо
гизиране“), контролната извадка за ежегодно извършваните
проверки на място обхваща поне:
а) 5 % от всички бенефициери, кандидатстващи по схемата за
основно плащане или по схемата за единно плащане на площ
в съответствие с дял III, глава 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
Държавите членки гарантират, че контролната извадка съдържа
най-малко 5 % от всички бенефициери, деклариращи основно
земеделски площи, които са площи, естествено поддържани в
състояние, подходящо за паша, в съответствие с член 10,
параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014;
б) 5 % от всички бенефициери, кандидатстващи за преразпредели
телното плащане в съответствие с дял III, глава 2 от Регламент
(ЕС) № 1307/2013;
в) 5 % от всички бенефициери, кандидатстващи за плащането за
райони с природни ограничения в съответствие с дял III, глава 4
от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
г) 5 % от всички бенефициери, кандидатстващи за плащането за
млади земеделски стопани в съответствие с дял III, глава 5 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013;
д) 5 % от всички бенефициери, кандидатстващи за плащанията,
свързани с площ, по доброволното обвързано с производството
подпомагане в съответствие с дял IV, глава 1 от Регламент (ЕС)
№ 1307/2013;
е) 5 % от всички бенефициери, кандидатстващи за плащането по
схемата за дребни земеделски стопани в съответствие с дял V от
Регламент (ЕС) № 1307/2013;
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ж) 30 % от декларираните площи за производство на коноп в съот
ветствие с член 32, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
з) 5 % от всички бенефициери, кандидатстващи за специалното
плащане за култура за памук в съответствие с дял IV, глава 2
от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

Член 31
Брой проверки по отношение на плащането за екологизиране
1.
По отношение на плащането за екологизиране контролната
извадка за ежегодно извършваните проверки на място обхваща
поне:
а) 5 % от всички бенефициери, от които се изисква спазване на
земеделските практики, благоприятни за климата и околната
среда (наричани по-долу „практики за екологизиране“), и
които не са част от контролните съвкупности, посочени в
букви б) и в) (наричани по-долу „контролна съвкупност за
екологизиране“); същевременно тази извадка обхваща наймалко 5 % от всички бенефициери, притежаващи райони с
постоянно затревени площи, които са екологично чувствителни,
в зоните, обхванати от Директива 92/43/ЕИО на Съвета (1) или
Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (2) и екологично чувствителните зони, посочени в член
45, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
б) 3 % от:
i) всички бенефициери, отговарящи на условията за плащането
за екологизиране, които са освободени от задълженията за
диверсификация на културите и задълженията във връзка с
екологично насочените площи поради недостигане на
праговете, посочени в членове 44 и 46 от Регламент (ЕС)
№ 1307/2013, и за които не се отнасят задълженията,
посочени в член 45 от същия регламент;
ii) или — през годините, през които член 44 от Делегиран
регламент (ЕС) № 639/2014 не се прилага в дадена
държава членка — бенефициерите, отговарящи на
условията за плащането за екологизиране, които са осво
бодени от задълженията за диверсификация на културите и
задълженията във връзка с екологично насочените площи
поради недостигане на праговете, посочени в членове 44 и
46 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, и за които не се отнасят
задълженията, посочени в член 45, параграф 1 от същия
регламент;
в) 5 % от всички бенефициери, които са длъжни да спазват прак
тиките за екологизиране и които използват национални или
регионални схеми за сертифициране на екологичните
практики, посочени в член 43, параграф 3, буква б) от
Регламент (ЕС) № 1307/2013;
(1) Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естест
вените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ 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 (ОВ L 20,
26.1.2010 г., стр. 7).
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г) 5 % от всички бенефициери, участващи в регионално
изпълнение в съответствие с член 46, параграф 5 от Регламент
(ЕС) № 1307/2013;
д) 5 % от колективното изпълнение в съответствие с член 46,
параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
е) 100 % от прилежащите структури от съседни екологично
насочени площи, посочени в член 46, параграф 3 от
Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014;
ж) 100 % от всички бенефициери със задължение за обратно
преобразуване на земя в постоянно затревена площ съгласно
член 42 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014;
з) 20 % от всички бенефициери със задължение за обратно
преобразуване на земя в постоянно затревена площ съгласно
член 44, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) №
639/2014.
2.
Бенефициерите, които спазват практиките за екологизиране
посредством еквивалентни практики в съответствие с член 43,
параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 1307/2013 или които
участват в схемата за дребни земеделски стопани в съответствие
с член 61 от същия регламент, или които по отношение на цялото
си стопанство отговарят на изискванията, посочени в член 29,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (1) относно
биологичното земеделие, не са част от контролната извадка и не се
вземат предвид при изчисляване на броя на проверките, определен
в настоящия член.
▼M1
3.
Когато екологично насочените площи не са идентифицирани в
системата за идентификация на земеделските парцели, посочена в
член 70 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, посоченият в параграф 1,
буква а) и букви в) — д) брой проверки се допълва с 5 % от всички
бенефициери от съответната контролна съвкупност, от които се
изисква да имат екологично насочена площ в земеделската площ
в съответствие с членове 43 и 46 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
▼B
Първа алинея не се прилага обаче, когато системата за админис
триране и контрол гарантира, че всички декларирани екологично
насочени площи са идентифицирани и, когато е приложимо, регис
трирани в системата за идентификация на земеделските парцели в
съответствие с член 5, параграф 2, буква в) от Делегиран регламент
(ЕС) № 640/2014 преди плащането.

Член 32
Брой проверки по отношение на мерките за развитие на
селските райони
1.
Контролната извадка за ежегодно извършваните проверки на
място обхваща поне 5 % от всички бенефициери, кандидатстващи
за мерките за развитие на селските райони. По отношение на
мерките, предвидени в членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) №
1305/2013, броят проверки в размер на 5 % трябва да бъде
постигнат на равнището на отделната мярка.
(1) Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биоло
гичното производство и етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).
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▼B
Посочената контролна извадка също така представлява най-малко
5 % от бенефициерите по член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013,
които включват еквивалентни практики, посочени в член 43,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
2.
Чрез дерогация от параграф 1, в случай на групи лица,
посочени в членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013,
всеки отделен член на такава група може да се счита за бенефициер
за целите на изчисляване на броя проверки, определен в параграф 1.
▼M1
2а.
Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, когато държава членка
използва възможността да въведе колективното искане,
контролната извадка за ежегодно извършваните проверки на
място обхваща най-малко:
а) 5 % от всички колективи, които подават колективно искане; тази
извадка същевременно обхваща най-малко 5 % от общата площ,
която е декларирана в колективното искане съответствие с
член 14а, параграф 3; както и
б) 5 % от ангажиментите, за които е съобщено в съответствие с
член 14а, параграф 5.
▼B
3.
По отношение на бенефициерите на многогодишно
подпомагане, предоставяно съгласно член 21, параграф 1, буква
а) и членове 28, 29 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или
съгласно член 36, буква а), подточки iv) и v) и член 36, буква б),
подточки i), iii) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и включващо
плащания с продължителност над пет години, държавите членки
могат да решат, след петата година на плащане, да проверяват
най-малко 2,5 % от тези бенефициери.
Първа алинея се прилага по отношение на подпомагането, пред
оставяно съгласно член 28, параграф 6, трета алинея от
Регламент (ЕС) № 1305/2013, след петата година на плащане за
съответния ангажимент.
▼M1
Когато държава членка използва възможността за въвеждане на
колективното искане, настоящият параграф не се прилага по
отношение на колективите.
▼B
4.
Бенефициерите, които се проверяват съгласно параграф 3, не
се вземат предвид за целите на параграф 1.

Член 33
Брой проверки по отношение на схемите за помощ за животни
1.
По отношение на схемите за помощ за животни контролната
извадка за ежегодно извършваните проверки на място обхваща, за
всяка от схемите за помощ, поне 5 % от всички бенефициери,
кандидатстващи за съответната схема за помощ.
Когато обаче компютърната база данни за животни не предлага
необходимото ниво на сигурност и на прилагане, което се
изисква за правилното управление на съответната схема за
помощ, процентът се увеличава на 10 % за съответната схема за
помощ.
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▼B
Подбраната контролна извадка обхваща, за всяка отделна схема за
помощ, поне 5 % от всички животни, за които се кандидатства за
помощ.
2.
Където е приложимо, контролната извадка за ежегодно извър
шваните проверки на място обхваща 10 % от другите служби,
органи или организации, които предоставят доказателствен
материал с цел проверка на спазването на критериите за допус
тимост, ангажиментите и другите задължения, посочени в член
28, параграф 2.
▼M2
Член 33а
Брой допълнителни последващи проверки на място по
отношение на бенефициерите, посочени в член 19а, параграф
2 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014
1.
Бенефициерите, които са били, в съответствие с член 19а,
параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014, предмет на
намалена административна санкция за дадена схема за помощ или
мярка за подпомагане на площ в резултат на свръхдеклариране,
установено в хода на проверка на място, се подлагат на последваща
проверка на място за съответната схема за помощ или мярка за
подпомагане през следващата референтна година.
2.
Последващата проверка на място, посочена в параграф 1, не е
необходима, ако установеното свръхдеклариране е довело до актуа
лизиране на съответните референтни парцели в системата за иден
тификация на земеделските парцели, посочена в член 5 от
Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 през годината на констата
цията.
▼B
Член 34
Подбор на контролната извадка
1.
Заявления или заявители, за които е установено, че не са
допустими или не отговарят на условията за плащане към
момента на подаване на заявлението или след административните
проверки, не се включват в контролната съвкупност.
2.
За целите на членове 30 и 31 подборът на извадката се
извършва, както следва:
а) между 1 и 1,25 % от всички бенефициери, кандидатстващи по
схемата за основно плащане или по схемата за единно плащане
на площ в съответствие с дял III, глава 1 от Регламент (ЕС) №
1307/2013, се избират на случаен принцип от всички бенефи
циери, кандидатстващи по тези схеми. ►M1 Бенефициери,
подбрани на случаен принцип в съответствие с параграф 3,
първа алинея от настоящия член, могат да се считат за част
от контролната извадка, предвидена в първото изречение от
настоящата буква. Броят на тези бенефициери в контролната
извадка не надхвърля съотношението им спрямо контролната
съвкупност; ◄
б) между 1 и 1,25 % от контролната съвкупност за екологизиране
се избират на случаен принцип от всички бенефициери,
избрани в съответствие с буква а). Когато е необходимо да се
достигне този процент, се избират допълнителни бенефициери
на случаен принцип от контролната съвкупност за екологи
зиране;
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▼M1
ба) между 0,6 % и 0,75 % от контролната съвкупност, посочена в
член 31, параграф 1, буква б), се избират на случаен принцип
от всички бенефициери, подбрани в съответствие с буква а) от
настоящата алинея. Когато е необходимо да се достигне този
процент, на случаен принцип се избират допълнителни бене
фициери измежду контролната съвкупност, посочена в член 31,
параграф 1, буква б);
в) оставащият брой бенефициери в контролната извадка, посочена
в член 31, параграф 1, букви а) и б), се избират въз основа на
анализ на риска;
▼B
г)

всички бенефициери, избрани в съответствие с букви а)—в) от
настоящата алинея, могат да се считат за част от контролните
извадки, предвидени в член 30, букви б)—д), ж) и з). Когато е
необходимо да се спази минималният брой проверки, се
избират на случаен принцип допълнителни бенефициери от
съответните им контролни съвкупности;

▼M1
д) всички бенефициери, избрани в съответствие с букви а) – г) от
настоящата алинея, и тези, които са избрани въз основа на
анализ на риска в съответствие с параграф 3, първа алинея от
настоящия член, могат да се считат за част от контролната
извадка, предвидена в член 30, буква а). Когато е необходимо
да се спазва минималният брой проверки, на случаен принцип
се избират допълнителни бенефициери измежду всички бене
фициери, кандидатстващи по схемата за основно плащане или
по схемата за единно плащане на площ в съответствие с дял III,
глава 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
▼B
е) минималният брой бенефициери, посочен в член 30, буква е),
се избира на случаен принцип от всички бенефициери, канди
датстващи за плащането по схемата за дребни земеделски
стопани в съответствие с дял V от Регламент (ЕС) №
1307/2013;
▼M1

__________
з)

между 20 % и 25 % от минималния брой бенефициери, посочен
в член 31, параграф 1, буква в) се избират на случаен принцип
измежду всички бенефициери, избрани в съответствие с буква
а) от настоящата алинея. Останалият брой бенефициери,
посочен в член 31, параграф 1, буква в), се избират въз
основа на анализ на риска измежду всички бенефициери,
избрани в съответствие с буква д) от настоящата алинея.
Когато е необходимо да се спазва минималният брой
проверки, въз основа на анализ на риска се избират допъл
нителни бенефициери от съответните им контролни съвкуп
ности;

за) между 20 % и 25 % от минималния брой бенефициери, посочен
в член 31, параграф 1, букви г) и з), се избират на случаен
принцип измежду всички бенефициери, избрани в съответствие
с буква б) от настоящата алинея. Когато е необходимо да се
достигне този процент, на случаен принцип се избират допъл
нителни бенефициери измежду всички бенефициери, избрани в
съответствие с буква а) от настоящата алинея. Останалият брой
бенефициери, посочен в член 31, параграф 1, букви г) и з), се
избира въз основа на анализ на риска измежду всички бенефи
циери, избрани в съответствие с буква в) от настоящата алинея.
Когато е необходимо да се спазва минималният брой проверки,
въз основа на анализ на риска се избират допълнителни бене
фициери от съответните им контролни съвкупности;
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▼B
и) между 20 % и 25 % от минималния брой колективни изпъл
нения, посочен в член 31, параграф 1, буква д), се избират на
случаен принцип от всички колективни изпълнения в съот
ветствие с член 46, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
Оставащият брой колективни изпълнения, посочен в член 31,
параграф 1, буква д), се избира въз основа на анализ на риска.
▼M1
Проверката на място във връзка с допълнителните бенефициери,
избрани в съответствие с първа алинея, букви г), д), з) и за),
както и бенефициерите, избрани в съответствие с първа алинея,
буква е), може да бъде ограничена до схемата за помощ, за която
са избрани бенефициерите, ако минималният брой проверки по
другите схеми за помощ, за които са кандидатствали, вече е
изпълнен.
Проверката на място във връзка с допълнителните бенефициери,
избрани в съответствие с член 31, параграф 3, както и бенефи
циерите, избрани в съответствие с първа алинея, букви з), за) и
и) от настоящия параграф, може да бъде ограничена до практиките
за екологизиране, за които са избрани бенефициерите, ако мини
малният брой проверки по другите схеми за помощ и практиките за
екологизиране, които бенефициерите са длъжни да спазват, вече е
изпълнен.
▼B
За целите на член 31 държавите членки гарантират представи
телност на контролната извадка по отношение на различните
практики.
▼M1
Допълнителните бенефициери, подлежащи на проверки на място за
целите на член 31, параграф 3, първа алинея, се избират въз основа
на анализ на риска.
3.
За целите на членове 32 и 33 първо между 20 % и 25 % от
минималния брой бенефициери, подлежащи на проверки на място,
а когато се прилага член 32, параграф 2а — 100 % от колективите и
между 20 % и 25 % от ангажиментите, подлежащи на проверки на
място, се избират на случаен принцип. Оставащият брой бене
фициери и ангажименти, подлежащи на проверки на място, се
избират въз основа на анализ на риска.
За целите на членове 32 и 33, избраната на случаен принцип част
от извадката може да включва и бенефициери, които вече са
избрани в съответствие с параграф 2, първа алинея, буква а),
първо изречение от настоящия член. Броят на тези бенефициери
в контролната извадка не надхвърля съотношението им спрямо
контролната съвкупност.
За целите на член 32 държавите членки могат, в резултат на
анализа на риска, да изберат конкретни мерки за развитие на
селските райони, отнасящи се до бенефициерите.
▼B
4.
Ако броят на бенефициерите, подлежащи на проверки на
място, надвишава минималния брой на бенефициерите, посочени
в членове 30—33, процентът на избраните на случаен принцип
бенефициери в допълнителната извадка не трябва да надвишава
25 %.
5.
Ефективността на анализа на риска се оценява и актуализира
годишно, както следва:
а) чрез определяне на релевантността на всеки рисков фактор;
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▼B
б) чрез сравняване на резултатите по отношение на разликата
между декларираната площ и установената площ в основаната
на риска и подбрана на случаен принцип извадка, посочена в
параграф 2, първа алинея; или чрез сравняване на резултатите по
отношение на разликата между декларираните животни и уста
новените животни в основаната на риска и подбрана на случаен
принцип извадка, посочена в параграф 2, първа алинея;
в) чрез отчитане на конкретната ситуация и, където е приложимо,
изменението на релевантността на рисковите фактори в
държавата членка;
г) чрез отчитане на естеството на неспазването, което води до
увеличаване на броя на проверките в съответствие с член 35.
6.
Компетентният орган води архив с причините за избора на
всеки бенефициер за проверка на място. Преди започване на
проверка на място, провеждащият я инспектор съответно бива
информиран относно тези причини.
7.
Когато е целесъобразно, може да бъде извършен частичен
подбор на контролната извадка преди крайния срок, посочен в
член 13, въз основа на наличната информация. Тази предварителна
извадка се попълва, след като са налице всички съответни
заявления за помощ или искания за плащане.

Член 35
Увеличаване на броя на проверките
Когато при проверките на място се констатира значително
неспазване в контекста на дадена схема за помощ или мярка за
подпомагане или в регион или част от регион, компетентният
орган увеличава съответно процента на бенефициерите, които да
бъдат проверявани на място през следващата година.

Член 36
Намаляване на броя на проверките
1.
Броят проверки, предвиден в настоящата глава, може да се
намалява само по отношение на схемите за помощ или мерките
за подпомагане, посочени в настоящия член.
2.
Чрез дерогация от член 30, букви а), б) и е), държавите членки
могат да решат, по отношение на схемата за основно плащане,
схемата за единно плащане на площ, преразпределителното
плащане и схемата за дребни земеделски стопани, да намалят на
3 % минималното ниво на проверките на място, извършвани
ежегодно за всяка отделна схема.
▼M1
Първата алинея се прилага само ако е въведена система за
пространствено засичане на всички заявления за помощ със
системата за идентификация на земеделските парцели в съот
ветствие с член 17, параграф 2, за всички бенефициери.
По отношение на референтната 2015 година процентът на грешките
в случайната извадка, проверена на място, не надвишава 2 % през
предходните две финансови години. Този процент на грешки се
удостоверява от държавата членка съгласно методологията,
изготвена на равнището на Съюза.
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▼M1
По отношение на референтната 2016 година процентът на грешките
в случайната извадка, проверена на място, не надвишава 2 % през
предходната финансова година. Този процент на грешки се удос
товерява от държавата членка съгласно новата методология,
изготвена на равнището на Съюза, като се взема предвид член 7,
параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Коми
сията (1).
▼B
3.
Чрез дерогация от член 30, букви а), б) и е), държавите членки
могат да решат, по отношение на схемата за основно плащане,
схемата за единно плащане на площ, преразпределителното
плащане и схемата за дребни земеделски стопани, да намалят
контролната извадка до извадката, подбрана в съответствие с
член 34, параграф 2, първа алинея, буква а), ако са извършени
проверки въз основа на ортогоналните изображения, използвани
за актуализацията на системата за идентификация на земеделските
парцели, посочена в член 70 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
Първа алинея се прилага само ако държавите членки системно
актуализират системата за идентификация на земеделските
парцели и проверяват всички бенефициери на цялата площ,
попадаща в обхвата на посочената система, в рамките на
максимум три години, като покриват годишно най-малко 25 % от
допустимите хектари, регистрирани в системата за идентификация
на земеделските парцели. Минималният процент на годишно
покритие обаче не се прилага за държавите членки с по-малко от
150 000 допустими хектара, регистрирани в системата за иденти
фикация на земеделските парцели.
Преди да приложат първа алинея, държавите членки трябва да са
извършили пълна актуализация на съответната система за иденти
фикация на земеделските парцели в рамките на предходните три
години.
Ортогоналните изображения, използвани за актуализацията, не
трябва да бъдат по-стари от 15 месеца към датата на използването
им за целите на актуализация на системата за идентификация на
земеделските парцели.
Качеството на системата за идентификация на земеделските
парцели, оценено в съответствие с член 6 от Делегиран регламент
(ЕС) № 640/2014 през двете години, предхождащи прилагането на
първа алинея, трябва да бъде достатъчно, за да гарантира
ефективна проверка на условията, при които се отпуска помощта.
Решението, посочено в първа алинея, може да се вземе на
национално или на регионално равнище. За целите на настоящата
алинея, даден регион се състои от цялата площ, обхваната от една
или повече автономни системи за идентификация на земеделски
парцели.
▼M1
Третата и четвъртата алинея от параграф 2 се прилагат mutatis
mutandis.
(1) Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август
2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
разплащателните агенции и други органи, финансовото управление,
уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и
прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 59)
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4.
Чрез дерогация от член 32, параграф 1, държавите членки
могат да решат да намалят минималното ниво на проверките на
място, извършвани всяка календарна година, на 3 % от бенефи
циерите, кандидатстващи за мерките за развитие на селските
райони в обхвата на интегрираната система.
▼M1
Първата алинея обаче не се прилага по отношение на бенефициери,
които включват еквивалентните практики, посочени в член 43,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, нито по отношение
на колективи и ангажименти, избрани в съответствие с член 32,
параграф 2а от настоящия регламент.
▼B
5.
►M1 Параграфи 2, 3 и 4 се прилагат само ако са изпълнени
общите условия за намаляване на минималното равнище на
проверките на място, определено в член 41 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 908/2014. ◄ Когато някое от посочените
условия или условията, определени в параграфи 2 или 3 от
настоящия член, вече не са изпълнени, държавите членки
незабавно отменят решението си за намаляване на минималното
ниво на проверките на място и прилагат, считано от следващата
референтна година, минималното ниво на проверки на място, пред
видено в член 30, букви а), б) и е) и/или член 32, по отношение на
съответните схеми за помощ или мерки за подпомагане.
6.
Чрез дерогация от член 30, буква ж), когато държава членка
въведе система за предварително одобрение на отглеждането на
коноп, минималното ниво на проверките може да бъде намалено
на 20 % от декларираните площи за производство на коноп,
посочени в член 32, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
В този случай в годината преди прилагането на намаления брой
проверки държавата членка уведомява Комисията за подробните
правила и условия, свързани с нейната система за предварително
одобрение. Комисията бива уведомена без ненужно забавяне за
всяко изменение на тези подробни правила или условия.

Раздел 2
Проверки на място във връзка със заявленията
за помощ по свързани с площ схеми за помощ и
във връзка с исканията за плащане по
свързани с площ мерки за подпомагане
Член 37
Елементи на проверките на място
1.
Проверките на място обхващат всички земеделски парцели, за
които е поискана помощ в рамките на схемите, включени в
приложение I към Регламент (ЕС) № 1307/2013, и/или за които
се иска подпомагане в рамките на мерките за развитие на
селските райони в обхвата на интегрираната система.
По отношение на контрола върху мерките за развитие на селските
райони, предвиден в член 21, параграф 1, буква а) и членове 30 и
34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, проверките на място обхващат
също и всички неземеделски земи, за които се иска подпомагане.
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Компетентният орган преценява, въз основа на резултатите от
контрола, дали е необходима актуализация на съответните рефе
рентни парцели с оглед на член 5, параграф 3 от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014.
2.
Проверките на място обхващат измерването на площта и
проверката на критериите за допустимост, ангажиментите и
другите задължения по отношение на площта, декларирана от бене
фициера съгласно схемите за помощ и/или мерките за подпомагане,
посочени в параграф 1.
По отношение на бенефициерите, кандидатстващи за директни
плащания в рамките на схемите, включени в приложение I към
Регламент (ЕС) № 1307/2013, и чиито земеделски площи са
основно площи, естествено поддържани в състояние, подходящо
за паша или обработване, проверката на място обхваща също и
проверка на минималните дейности, извършвани на тези площи,
както е посочено в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) №
1307/2013.
3.
Проверките на място във връзка с практиките за екологи
зиране обхващат всички задължения, които бенефициерът следва
да изпълнява. Където е приложимо, спазването на праговете,
посочени в членове 44 и 46 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за
освобождаване от тези практики представлява част от проверките
на място. Настоящата алинея се прилага също и за проверките на
място, извършвани по отношение на национални или регионални
схеми за сертифициране на екологичните практики, посочени в
член 43, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
Когато проверката на място се отнася до регионално изпълнение в
съответствие с член 46, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
тази проверка на място обхваща също и измерването на площта и
проверката на задълженията, наложени от държавата членка на
бенефициерите или на групите бенефициери.
Когато проверката на място се отнася до колективно изпълнение в
съответствие с член 46, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
тази проверка на място обхваща:
а) проверката на критериите за непосредствена близост,
определени в съответствие с член 47, параграф 1 от Делегиран
регламент (ЕС) № 639/2014;
б) измерването на площта и проверката на критериите за приле
жащите екологично насочени площи;
в) допълнителните задължения, наложени от държавата членка на
бенефициерите или на групите бенефициери, когато е
приложимо;
г) индивидуалните задължения за екологизиране, които следва да
се изпълняват от бенефициера, участващ в колективното изпъл
нение.
▼M1
4.
За колективите, избрани в съответствие с член 32, параграф
2а, буква а), проверките на място обхващат измерването на площта,
проверката на критериите за допустимост и другите задължения по
отношение на площта, декларирана в колективното искане.
За ангажименти, избрани в съответствие с член 32, параграф 2а,
буква б), проверката на място обхваща проверката на ангажи
ментите, за които е съобщено.
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Член 38
Измерване на площта
1.
Макар че всички земеделски парцели подлежат на проверки за
допустимост, действителното измерване на площта на земеделския
парцел в рамките на проверката на място може да бъде ограничено
до подбрана на случаен принцип извадка от поне 50 % от земе
делските парцели, за които е подадено заявление за помощ и/или
искане за плащане по свързаните с площ схеми за помощ и/или
мерки за развитие на селските райони. Когато при тази проверка на
извадката се установи неспазване, всички земеделски парцели се
измерват или заключенията от измерената извадка се екстрапо
лират.
Първа алинея не се прилага по отношение на земеделските
парцели, които подлежат на проверка за целите на екологично
насочената площ в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) №
1307/2013.
2.
Площта на земеделските парцели се измерва с всички
средства с доказана възможност за гарантиране на качество на
измерване, което е поне равностойно на изискваното съгласно
приложимите технически стандарти, разработени на равнището на
Съюза.
3.
Компетентният орган може да използва дистанционно
наблюдение в съответствие с член 40 и техники на Глобалната
навигационна спътникова система (ГНСС), когато е възможно.
4.
За всички измервания на площи, извършвани посредством
ГНСС и/или ортогонални изображения, се определя буферно
допустимо отклонение с една-единствена стойност. За тази цел
използваните измервателни уреди се валидират за поне един клас
на валидиране на буферното допустимо отклонение под тази един
ствена стойност. Въпреки това единствената стойност на допус
тимото отклонение не може да надвишава 1,25 m.
Максималното допустимо отклонение по отношение на всеки земе
делски парцел не може да бъде по-голямо от 1,0 ha в абсолютно
изражение.
Въпреки това по отношение на мерките, посочени в член 21,
параграф 1, буква а) и членове 30 и 34 от Регламент (ЕС) №
1305/2013 във връзка с горскостопанските площи, държавите
членки могат да определят подходящо допустимо отклонение,
което в никакъв случай не може да превишава повече от два
пъти допустимото отклонение, посочено в първа алинея от
настоящия параграф.
5.
Общата площ на даден земеделски парцел може да бъде взета
предвид при измерването, при условие че е изцяло допустима. В
други случаи се взема предвид нетната допустима площ. За тази
цел може по целесъобразност да се приложи пропорционалната
система, посочена в член 10 от Делегиран регламент (ЕС) №
640/2014.
6.
За изчисляване на дяловете на различните култури с оглед
диверсификация на културите, посочена в член 44 от Регламент
(ЕС) № 1307/2013, при измерването се взема предвид площта,
действително заета от дадена култура в съответствие с член 40,
параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014. На площи
със смесени култури се взема предвид общата площ, заета от
смесени култури съгласно член 40, параграф 3, първа и втора
алинея от посочения регламент или заета от една смесена култура
съгласно член 40, параграф 3, трета алинея от същия регламент.
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7.
Когато член 17, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент
(ЕС) № 640/2014 може да доведе до изкуствено разделяне на
площта на съседни земеделски парцели с хомогенна почвена
покривка на отделни земеделски парцели, измерването на тази
площ на съседните земеделски парцели с хомогенна почвена
покривка се комбинира в едно единствено измерване на въпросните
земеделски парцели.
8.
Когато е необходимо, се извършват две отделни измервания
на земеделския парцел за целите на схемата за основно плащане
или схемата за единно плащане на площ в съответствие с дял III,
глава 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 и на пространствено
различен припокриващ се земеделски парцел за целите на оста
налите схеми за помощи, свързани с площ, и/или мерките за
развитие на селските райони.

Член 39
Проверка на условията за допустимост
1.
Допустимостта на земеделските парцели се проверява с
всички подходящи средства. Проверката включва и проверка на
културите в съответния случай. За тази цел се изискват допъл
нителни доказателства, когато е необходимо.
2.
По отношение на постоянно затревената площ, която е
подходяща за паша и е част от установените местни практики,
при които тревите и другите тревни фуражи традиционно не са
преобладаващи в зоните на паша, коефициентът на намаление
съгласно член 32, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013
може да се прилага, когато е целесъобразно, към измерената
допустима площ в съответствие с член 38 от настоящия регламент.
Когато дадена площ се използва съвместно, компетентните органи
я разпределят между отделните бенефициери пропорционално на
тяхното ползване или право на ползване на площта.
3.
Особености на ландшафта, декларирани от бенефициерите
като екологично насочени площи, които не са включени в допус
тимата площ съгласно членове 9 и 10 от Делегиран регламент (ЕС)
№ 640/2014, се проверяват съгласно същите принципи, които са
приложими за допустимата площ.
4.
По отношение на контрола върху мерките за развитие на
селските райони, когато държавите членки са предвидили, че
отделни елементи от проверката на място могат да се извършват
въз основа на извадка, тази извадка трябва да гарантира надеждна и
представителна степен на контрол. Критериите за подбор на
извадката се определят от държавите членки. Ако при проверките
въз основа на тази извадка се установи неспазване, големината и
обхватът на извадката съответно се увеличават.

Член 40
Проверки с дистанционно наблюдение
Когато държава членка извършва проверки на място чрез дистан
ционно наблюдение, компетентният орган:
а) извършва фотоинтерпретация на ортогоналните изображения
(сателитни или въздушни) на всички земеделски парцели по
всяко заявление за помощ и/или искане за плащане,
подлежащо на проверка, с оглед установяване на видовете
почвена покривка и, където е необходимо, вида на културите
и измерване на площта;
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б) извършва физически проверки на полето на всички земеделски
парцели, за които фотоинтерпретацията не дава възможност да
се провери точността на декларацията за площите по начин,
удовлетворителен за компетентния орган;
в) извършва всички необходими проверки, които се изискват за
проверка на спазването на критериите за допустимост, ангажи
ментите и другите задължения във връзка със земеделските
парцели;
г) предприема алтернативни действия, за да осигури измерването
на площи в съответствие с член 38, параграф 1 за всички
парцели, които не са обхванати от изображенията.
Член 41
Доклад за проверките
1.
За всяка проверка на място по настоящия раздел се изготвя
доклад за проверка, който дава възможност да се прегледат
детайлите на извършените проверки и да се направят заключения
относно спазването на критериите за допустимост, ангажиментите
и другите задължения. В доклада се посочват по-специално:
а) проверените схеми за помощ или мерки за подпомагане,
заявления за помощ или искания за плащане;
б) присъстващите лица;
в) проверените земеделски парцели, измерените земеделски
парцели, включително, когато е приложимо, резултатите от
измерванията за всеки измерен земеделски парцел и изпол
званите измервателни методи;
г) където е приложимо, резултатите от измерването на неземе
делска земя, за която се иска подпомагане по мерките за
развитие на селските райони, и използваните измервателни
методи;
д) дали бенефициерът е бил уведомен предварително за
проверката и, ако е така, какъв е бил срокът на предварителното
уведомление;
е) данни за конкретните мерки за контрол, които трябва да се
предприемат във връзка с отделните схеми за помощ или
схеми за подпомагане;
ж) данни за допълнителните мерки за контрол, които трябва да се
предприемат;
з) данни за всички установени случаи на неспазване, които биха
могли да изискват взаимно уведомяване с оглед на други схеми
за помощ, мерки за подпомагане и/или кръстосаното съот
ветствие;
и) данни за всички установени случаи на неспазване, които биха
могли да изискват последващи действия през следващите
години.
2.
На бенефициера се дава възможност да подпише доклада по
време на проверката, за да удостовери присъствието си по време на
проверката и да добави забележки. Когато държавите членки
използват доклад за проверка, изготвен чрез електронни средства
по време на проверката, компетентният орган дава възможност за
подписване на доклада с електронен подпис от страна на бене
фициера или докладът за проверката се изпраща незабавно на бене
фициера, като му се дава възможност да го подпише и да добави
забележки. Когато бъде установено неспазване, бенефициерът
получава копие от доклада за проверката.
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Чрез дерогация от първа алинея, когато държавата членка използва
възможността за въвеждане на колективни искания, съответната
държава членка може да реши да не предоставя на колектива
възможност да подпише контролния доклад, ако по време на
проверката не е констатирано неспазване. Ако вследствие на
такива проверки бъде констатирано неспазване, възможността за
подписване на доклада се предоставя преди компетентният орган
да направи въз основа на констатациите своите заключения
относно евентуалните намаления, откази, оттегляния или санкции.
▼B
Когато проверката на място се извършва чрез дистанционно
наблюдение в съответствие с член 40, държавите членки могат да
решат да не дават на бенефициера възможност да подпише доклада
за проверката, ако по време на проверката чрез дистанционно
наблюдение не е констатирано неспазване. Ако вследствие на
такива проверки бъде констатирано неспазване, възможността за
подписване на доклада се предоставя, преди компетентният орган
да направи въз основа на констатациите своите заключения
относно евентуалните намаления, откази, оттегляния или санкции.
Раздел 3
Проверки на място на заявленията за помощ за
добитък и исканията за плащане по мерките за
подпомагане за животни
Член 42
Проверки на място
1.
С проверките на място се проверява дали са изпълнени всички
критерии за допустимост, ангажименти и други задължения, като
проверките обхващат всички животни, за които са подадени
заявления за помощ или искания за плащане по схемите за
помощ за животни или свързаните с животни мерки за
подпомагане, които подлежат на проверка.
Когато държавата членка е определила период в съответствие с
член 21, параграф 1, буква г), поне 50 % от минималния брой
проверки на място, предвидени в член 32 или член 33, се
разпределят през време на този период за съответната схема за
помощ за животни или свързана с животни мярка за подпомагане.
►M1 Когато обаче периодът на задържане започва преди
подаването на заявление за помощ или искане за плащане, или
той не може да се определи предварително, държавите членки
могат да решат проверките на място, предвидени в член 32 или
33, да бъдат разпределени през периода, в който дадено животно
отговаря на изискванията за плащане или подпомагане. ◄
Когато държавата членка използва възможността, предвидена в
член 21, параграф 3, животните, които потенциално отговарят на
условията по смисъла на член 2, параграф 1, втора алинея, точка 17
от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014, също се проверяват.
Проверките на място включват по-специално проверка дали броят
на наличните в стопанството животни, за които са подадени
заявления за помощ и/или искания за плащане, и, когато е
приложимо, броят на животните, които потенциално отговарят на
условията, отговаря на броя животни, вписани в регистрите, и на
броя животни, обявени в компютърната база данни за животни.
2.

Проверките на място включват също така проверки:

а) на коректността и съгласуваността на вписванията в регистъра и
уведомленията в компютърната база данни за животни въз
основа на извадка от удостоверителни документи, като
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фактури за покупка и продажба, сертификати за клане, вете
ринарни сертификати и, ако е необходимо, паспорти на
животните или документи за движение, по отношение на
животните, за които са подадени заявления за помощ или
искания за плащане през шестте месеца преди проверката на
място; въпреки това, при откриване на нередности, проверката
се удължава до 12 месеца преди проверката на място;
б) дали всички животни от рода на едрия рогат добитък или от
рода на овцете/козите са идентифицирани с ушни марки или
други средства за идентификация, снабдени, ако е приложимо,
с паспорти на животните или документи за движение и дали са
вписани в регистъра и са надлежно обявени в компютърната
база данни за животни.
Проверките, посочени в първа алинея, буква б), могат да бъдат
извършени въз основа на случайна извадка. Когато при тази
проверка на извадката се установи неспазване, всички животни се
проверяват или заключенията от извадката се екстраполират.
Член 43
Доклад за проверка по отношение на схемите за помощ за
животни и свързаните с животни мерки за подпомагане
1.
За всяка проверка на място по настоящия раздел се изготвя
доклад за проверка, който дава възможност да се прегледат
детайлите на извършените проверки. В доклада се посочват поспециално:
а) проверените схеми за помощ за животни и/или свързани с
животни мерки за подпомагане и заявления за помощ за
добитък и/или искания за плащане;
б) присъстващите лица;
в) броя и вида установени животни и, когато е приложимо,
номерата на ушните марки, вписванията в регистъра и в компю
търните бази данни за животни и всички проверени удостове
рителни документи, резултатите от проверките и, когато е
приложимо, конкретни забележки относно отделни животни
и/или идентификационния им код;
г) дали бенефициерът е бил уведомен предварително за посе
щението и ако е така, какъв е бил срокът на предварителното
уведомление. По-специално когато е надхвърлено ограничението
от 48 часа, посочено в член 25, причината за това се посочва в
доклада за проверката;
д) данни за конкретните мерки за контрол, които трябва да се пред
приемат във връзка със схемите за помощ за животни и/или
свързаните с животни мерки за подпомагане;
е) данни за допълнителните мерки за контрол, които трябва да се
предприемат.
2.
На бенефициера се дава възможност да подпише доклада по
време на проверката, за да удостовери присъствието си по време на
проверката и да добави забележки. Когато държавите членки
използват доклад за проверка, изготвен чрез електронни средства
по време на проверката, компетентният орган дава възможност за
подписване на доклада с електронен подпис от страна на бене
фициера или докладът за проверката се изпраща незабавно на бене
фициера, като му се дава възможност да го подпише и да добави
забележки. Когато бъде установено неспазване, бенефициерът
получава копие от доклада за проверката.
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3.
Когато държавите членки извършват проверки на място
съгласно настоящия регламент заедно с инспекции съгласно
Регламент (ЕО) № 1082/2003, докладът за проверка се допълва с
докладите в съответствие с член 2, параграф 5 от посочения
регламент.
4.
Когато при проверки на място, извършени съгласно
настоящия регламент, се установят случаи на неспазване на
разпоредбите на дял I от Регламент (ЕО) № 1760/2000 или
Регламент (ЕО) № 21/2004, копия от доклада за проверка,
предвиден в настоящия член, се изпращат незабавно на органите,
отговорни за прилагането на тези регламенти.

ГЛАВА IV

Специфични правила
Член 44
Правила относно резултатите от контрола по отношение на
регионални или колективни екологично насочени площи
В случай на регионално или колективно изпълнение в съответствие
с член 46, параграфи 5 или 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
установената площ на общите прилежащи екологично насочени
площи се разпределя на всеки участник пропорционално на
неговия дял в общата екологично насочена площ въз основа на
това, което е декларирал съгласно член 18 от настоящия регламент.
За целите на прилагането на член 26 от Делегиран регламент (ЕС)
№ 640/2014 към всеки участник в регионално или колективно
изпълнение, установената екологично насочена площ е сумата от
разпределения дял от установените общи екологично насочени
площи, посочени в първа алинея от настоящия член, и устано
вените екологично насочени площи по отношение на индивиду
алното задължение.

Член 45
Проверка на съдържанието на тетрахидроканабинол
отглеждането на коноп

при

1.
За целите на член 32, параграф 6 от Регламент (ЕС) №
1307/2013, държавите членки установяват системата за определяне
на съдържанието на тетрахидроканабинол (наричан по-долу „ТХК“)
в отглежданата култура, както е посочено в приложение I към
настоящия регламент.
2.
Компетентният орган на държавата членка води архив във
връзка с констатациите относно съдържанието на ТХК. Този
архив съдържа за всеки сорт поне резултатите относно съдър
жанието на ТХК във всяка проба, изразено в проценти до два
знака след десетичната запетая, използваната процедура, броя на
проведените тестове, данни за мястото, от което е взета пробата,
и мерките, взети на национално ниво.
3.
Ако средната стойност от всички проби от даден сорт
надвишава съдържанието на ТХК, определено в член 32,
параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, през следващата рефе
рентна година държавите членки прилагат по отношение на съот
ветния сорт процедура Б от приложение I към настоящия
регламент. Тази процедура се прилага през следващите референтни
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години, освен ако всички аналитични резултати за дадения сорт са
под съдържанието на ТХК, определено в член 32, параграф 6 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013.
Ако за втора поредна година средната стойност от всички проби от
даден сорт надвишава съдържанието на ТХК, определено в член 32,
параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, държавата членка
изпраща на Комисията уведомление относно разрешението за
забрана на търговията с този сорт в съответствие с член 18 от
Директива 2002/53/ЕО на Съвета (1). Такова уведомление се
изпраща най-късно до 15 ноември на въпросната референтна
година. От следващата референтна година сортът, който е
предмет на това искане, не отговаря на условията за директни
плащания в съответната държава членка.
4.
Конопените растения продължават да се отглеждат при
нормални условия на отглеждане в съответствие с местната
практика най-малко още 10 дни след датата на края на цъфтежа,
така че да могат да бъдат извършени проверките, предвидени в
параграфи 1, 2 и 3.
Въпреки това държавите членки могат да разрешат реколтата от
коноп да бъде прибрана след започването на цъфтежа, но преди
изтичането на 10-дневния период след края на цъфтежа, ако
контрольорите обозначат представителните части от всеки
съответен парцел, които трябва да продължат да бъдат отглеждани
в продължение на най-малко 10 дни след края на цъфтежа за
целите на контрола в съответствие с метода, установен в
приложение I.
5.
Уведомлението, посочено в параграф 3, се извършва в съот
ветствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (2).

ДЯЛ IV
МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОИТО НЕ СА
СВЪРЗАНИ С ПЛОЩ И С ЖИВОТНИ
ГЛАВА I

Уводна разпоредба
Член 46
Обхват
Настоящият дял се прилага за публични разходи във връзка с
мерките, предвидени в членове 14—20, член 21, параграф 1 с
изключение на годишната премия съгласно букви а) и б), член
27, член 28, параграф 9, членове 35 и 36 и член 51, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в член 35, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 и в член 20, член 36, буква а), подточка vi), член
36, буква б), подточки ii), vi) и vii), член 36, буква б), подточки i) и
iii) по отношение на разходите за установяване, и членове 52 и 63
от Регламент (ЕО) № 1698/2005.
(1) Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия
каталог на сортовете от земеделски растителни видове (ОВ L 193,
20.7.2002 г., стр. 1).
(2) Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за уста
новяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от
страна на държавите членки на информацията и документите във
връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на
директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански
продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и
малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).
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ГЛАВА II

Проверки
Раздел 1
Общи разпоредби
Член 47
Заявления за подпомагане, искания за плащане и други
декларации
1.
Държавите членки предвиждат подходящи процедури за
подаване на заявления за подпомагане, искания за плащане и
други декларации по отношение на мерките за развитие на
селските райони, които не са свързани с площ и с животни.
2.
По отношение на мерките по член 15, параграф 1, буква б),
член 16, параграф 1, член 19, параграф 1, буква в) и член 27 от
Регламент (ЕС) № 1305/2013, бенефициерът подава годишно искане
за плащане.
Раздел 2
Разпоредби по отношение на проверките
Член 48
Административни проверки
1.
Административните проверки се извършват за всички
заявления за подпомагане, искания за плащане и други декларации,
които трябва да се подават от бенефициера или от трета страна, и
обхващат всички елементи, които е възможно и целесъобразно да
бъдат проверени чрез административни проверки. Процедурите
изискват документиране на извършените контролни дейности, на
резултатите от проверките и предприетите мерки в случай на
нередности.
2.
Административните проверки на заявленията за подпомагане
гарантират съответствието на операцията с приложимите задъл
жения, установени от правото на Съюза или националното право
или от програмата за развитие на селските райони, включително
тези в областта на обществените поръчки, държавните помощи и
другите задължителни стандарти и изисквания. Проверките
включват по-специално проверка на:
а) допустимостта на бенефициера;
б) критериите за допустимост, ангажиментите и другите
задължения по операцията, за която се иска подпомагане;
в) спазването на критериите за подбор;
г) допустимостта на разходите по операцията, включително
спазване на категорията разходи или на метода за изчисление,
който следва да се използва, когато операцията или част от нея
попада в обхвата на член 67, параграф 1, букви б), в) и г) от
Регламент (ЕС) № 1303/2013;
д) по отношение на разходите, посочени в член 67, параграф 1, буква
а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, с изключение на вноските в
натура и амортизационните разходи — удостоверяване на осно
вателността на представените разходи. Разходите се оценяват
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посредством подходяща система за оценка, като например рефе
рентни разходи, сравняване на различните оферти или комисия за
оценка.
3.
Административните проверки на исканията за плащане
включват по-специално, и доколкото това е целесъобразно за
въпросното искане, проверка на:
а) приключилата операция, сравнена с операцията, за която е
подадено и одобрено заявлението за подпомагане;
б) направените разходи и извършените плащания.
4.
Административните проверки включват процедури за
избягване на неправомерното двойно финансиране в рамките на
други схеми на Съюза или национални схеми и на предишния
програмен период. Когато е налице финансиране от други
източници, тези проверки гарантират, че общият размер на полу
ченото подпомагане не надхвърля максималните допустими суми
или проценти на подпомагане.
5.
Административните проверки на инвестиционни операции
включват минимум едно посещение на място на операцията,
получила подпомагане, или на инвеститорския обект, с цел
проверка на реализирането на инвестицията.
Компетентният орган може обаче да реши да не извършва такива
посещения по надлежно обосновани причини, като например:
а) операцията е включена в извадката за проверка на място, която
трябва да се извърши в съответствие с член 49;
б) компетентният орган счита, че въпросната операция е малка
инвестиция;
в) компетентният орган счита, че рискът да не са спазени
условията за получаване на подпомагането е нисък или че
рискът да не е осъществена инвестицията е малък.
Решението, посочено във втора алинея, и основанието за него се
документират.

Член 49
Проверки на място
1.
Държавите членки организират проверки на място за одоб
рените операции, като използват подходяща основа на извадката.
Доколкото е възможно, тези проверки се извършват преди оконча
телното плащане по дадена операция.
2.
Инспекторите, които извършват проверките на място, не
трябва да са участвали в административни проверки на същата
операция.

Член 50
Брой проверки и изготвяне на извадки за проверките на място
1.
Разходите, обхванати от проверки на място, представляват
най-малко 5 % от разходите, посочени в член 46, които се съфи
нансират от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) и се изплащат от разплащателната агенция всяка
календарна година.
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Когато по операция, подлежаща на проверка на място, са получени
авансови или междинни плащания, тези плащания се включват в
разходите, обхванати от проверките на място, посочени в първа
алинея.
▼B
2.
Единствено проверките, извършени до края на съответната
календарна година, се включват в постигането на минималното
ниво, посочено в параграф 1.
Искания за плащане, за които след административни проверки се
установи, че не са допустими, не се включват в постигането на
минималното ниво, посочено в параграф 1.
3.
Единствено проверките, отговарящи на всички изисквания на
членове 49 и 51, могат да се вземат предвид за постигането на
минималното ниво, посочено в параграф 1.
4.
Извадката от одобрени операции, подлежащи на проверка
съгласно параграф 1, е съобразена в частност със следното:
а) необходимостта да бъде проверена подходяща комбинация от
видове и размери операции;
б) всички рискови фактори, установени след национални проверки
или проверки на Съюза;
в) вида принос на операцията за риска от грешки при осъщест
вяване на програмата за развитие на селските райони;
г) необходимостта от поддържане на баланс между мерките и
видовете операции;
д) необходимостта да се избират на случаен принцип между 30 %
и 40 % от разходите.
5.
Когато при проверките на място се констатира значително
неспазване в контекста на дадена мярка за подпомагане или вид
операция, компетентният орган увеличава броя проверки за съот
ветната мярка или вид операция до подходящо ниво през след
ващата календарна година.
6.
Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки могат да
решат да намалят минималното ниво на извършваните всяка
календарна година проверки на място, посочени в параграф 1, на
3 % от сумата, съфинансирана от ЕЗФРСР.
Държавите членки могат да прилагат първа алинея само ако са
изпълнени общите условия за намаляване на минималното ниво
на проверките на място, определено от Комисията в съответствие
с член 62, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
Когато някое от условията, посочени във втора алинея, вече не е
изпълнено, държавите членки незабавно отменят решението си за
намаляване на минималното ниво на проверките на място. Те
прилагат минималното ниво проверки на място, посочено в
параграф 1, считано от следващата календарна година.
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Член 51
Съдържание на проверките на място
1.
Проверките на място проверяват дали операцията е изпълнена
в съответствие с приложимите правила и обхващат всички
критерии за допустимост, ангажименти и други задължения,
свързани с условията за отпускане на подпомагане, които могат
да бъдат проверени по време на посещението. Тези проверки гаран
тират, че операцията е допустима за подпомагане от ЕЗФРСР.
2.
При проверките на място се проверява точността на данните,
декларирани от бенефициера, като се сверяват данните със свър
заните с тях документи.
Това включва проверка дали исканията за плащане, подадени от
бенефициера, са подкрепени от счетоводни или други документи,
включително, където е необходимо, проверка на точността на
данните в искането за плащане въз основа на данни или
търговски документи, държани от трети лица.
3.
При проверките на място се проверява дали предназначението
или планираното предназначение на операцията съответства на
предназначението, което е описано в заявлението за подпомагане
и за което е отпуснато подпомагането.
4.
Освен при извънредни обстоятелства, надлежно докумен
тирани и обяснени от компетентните органи, проверките на място
включват посещение на мястото, където се извършва операцията
или, ако операцията е с нематериален характер, посещение при
лицето, организирало операцията.

Член 52
Последващи проверки
1.
Последващите проверки се извършват за инвестиционни
операции, за да се провери спазването на ангажиментите, пред
видени в член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 или описани в
програмата за развитие на селските райони.
2.
Последващите проверки обхващат за всяка календарна година
най-малко 1 % от финансираните от ЕЗФРСР разходи за инвести
ционни операции, които още са предмет на задължение съгласно
параграф 1 и за които е извършено окончателното плащане от
ЕЗФРСР. Вземат се предвид само проверките, извършени до края
на съответната календарна година.
3.
Извадката от операции, подлежащи на проверка съгласно
параграф 1, се основава на анализ на рисковете и на финансовото
въздействие на различните операции, видове операции или мерки.
Между 20 % и 25 % от извадката се избира на случаен принцип.

Член 53
Доклад за проверките
1.
За всяка проверка на място по настоящия раздел се изготвя
доклад за проверка, който дава възможност да се прегледат
детайлите на извършените проверки. В доклада се посочват поспециално:
а) проверените мерки и заявления или искания за плащане;

02014R0809 — BG — 22.08.2016 — 002.001 — 50
▼B
б) присъстващите лица;
в) дали бенефициерът е бил уведомен предварително за посе
щението и ако е така, какъв е бил срокът на предварителното
уведомление;
г) резултатите от проверките и, когато е приложимо, конкретни
забележки;
д) допълнителните мерки за контрол, които трябва да се пред
приемат.
2.
Параграф 1 се прилага mutatis mutandis за последващите
проверки в съгласно настоящия раздел.
3.
На бенефициера се дава възможност да подпише доклада по
време на проверката, за да удостовери присъствието си по време на
проверката и да добави забележки. Когато държавите членки
използват доклад за проверка, изготвен чрез електронни средства
по време на проверката, компетентният орган дава възможност за
подписване на доклада с електронен подпис от страна на бене
фициера или докладът за проверката се изпраща незабавно на бене
фициера, като му се дава възможност да го подпише и да добави
забележки. Когато бъде установено неспазване, бенефициерът
получава копие от доклада за проверката.
Раздел 3
Разпоредби относно проверките по отношение
на специфични мерки
Член 54
Трансфер на знания и действия за осведомяване
Компетентният орган проверява спазването на изискването струк
турите, предоставящи услуги по трансфер на знания и информа
ционни услуги, да разполагат със съответния капацитет, както се
изисква в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.
Компетентният орган проверява съдържанието и продължител
ността на схемите за обмен на опит и посещения на земеделски и
горски стопанства съгласно член 14, параграф 5 от посочения
регламент. Тези проверки се извършват посредством админист
ративни проверки и, на базата на извадки, посредством проверки
на място.
Член 55
Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по
заместване в стопанството
По отношение на операциите, предвидени в член 15, параграф 1,
букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, компетентният орган
проверява спазването на изискването органите или структурите,
избрани да предоставят консултантски услуги, да разполагат с
необходимите ресурси и процедурата на подбор да е била
извършена посредством обществена поръчка, както се изисква в
член 15, параграф 3 от посочения регламент. Тази проверка се
извършва посредством административни проверки и, на базата на
извадки, посредством проверки на място.
Член 56
Схеми за качество за селскостопанските продукти и храните
За мярката, предвидена в член 16 от Регламент (ЕС) № 1305/2013,
компетентният орган може, според случая, да използва доказа
телствен материал от други служби, органи или организации, за
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да провери спазването на задълженията и критериите за допус
тимост. Компетентният орган обаче трябва да се увери, че тези
служби, органи или организации работят по стандарт, който е
достатъчен, за да се контролира спазването на задълженията и на
критериите за допустимост. За тази цел компетентният орган
извършва административни проверки и, на базата на извадки,
проверки на място.

Член 57
Развитие на стопанството и стопанската дейност
По отношение на операциите, предвидени в член 19, параграф 1,
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, компетентният орган,
посредством административни проверки и, на базата на извадки,
посредством проверки на място, проверява спазването на:
а) бизнес плана в съответствие с член 19, параграфи 4 и 5 от
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и член 8 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията (1), включително, в
случай на млади земеделски стопани, изискването да отговарят
на определението за действащ земеделски стопанин, посочено в
член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
б) правилото относно гратисния период с цел изпълнение на
условията във връзка с професионалните умения, посочено в
член 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014
на Комисията (2).

Член 58
Учредяване на групи и организации на производителите
За мярката, предвидена в член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013,
държавите членки признават групата производители, след като се
уверят, че групата отговаря на критериите, определени в параграф
1 от посочения член, и на националните правила. След призна
ването компетентният орган проверява непрекъснатото спазване
на критериите за признаване и на бизнес плана в съответствие с
член 27, параграф 2 от посочения регламент посредством адми
нистративни проверки и поне веднъж през петгодишния период
— посредством проверка на място.

Член 59
Управление на риска
По отношение на специфичното подпомагане, предвидено в член
36 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, компетентният орган,
посредством административни проверки и, на базата на извадки,
посредством проверки на място, проверява по-специално:
(1) Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли
2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент
(ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земе
делски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (вж. страница 18
от настоящия брой на Официален вестник).
(2) Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г.
за допълнение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския
парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби
(вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).
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а) дали земеделските стопани са били допустими за подпомагането
в съответствие с член 36, параграф 2 от Регламент (ЕС) №
1305/2013;
б) при осъществяването на контрол върху заявленията за плащане
от взаимоспомагателните фондове съгласно член 36, параграф 1,
букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 — дали компен
сацията е била изплатена изцяло на членуващите земеделски
стопани в съответствие с член 36, параграф 3 от същия
регламент.
Член 60
ЛИДЕР
1.
Държавите членки въвеждат подходяща система за надзор над
местните групи за действие.
2.
По отношение на разходите, направени съгласно член 35,
параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013,
държавите членки могат да делегират с официален акт извър
шването на административните проверки, предвидени в член 48
от настоящия регламент, на местни групи за действие. Въпреки
това държавите членки остават отговорни за проверката на това
дали тези местни групи за действие притежават необходимия адми
нистративен и контролен капацитет за осъществяването на тази
дейност.
В случай на делегиране по силата на първа алинея компетентният
орган извършва редовни проверки на местните групи за действие,
включително счетоводни проверки и повтаряне на администра
тивните проверки на базата на извадки.
Компетентният орган извършва също така проверки на място,
посочени в член 49 от настоящия регламент. По отношение на
контролната извадка за разходите във връзка с ЛИДЕР, се
прилага най-малко същият процент като посоченият в член 50 от
настоящия регламент.
3.
По отношение на разходите, направени съгласно член 35,
параграф 1, букви а), г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и
член 35, параграф 1, букви б) и в) от същия регламент, когато
самата местна група за действие е бенефициер на подпомагането,
административните проверки се извършват от лица, които са неза
висими от въпросната местна група за действие.
Член 61
Лихвени субсидии и субсидии за гаранционни такси
1.
По отношение на разходите, направени съгласно член 69,
параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, администра
тивните проверки и проверките на място се извършват по
отношение на бенефициера и в зависимост от осъществяването на
съответната операция. Анализът на риска в съответствие с член 50
от настоящия регламент включва най-малко веднъж въпросната
операция въз основа на дисконтираната стойност на субсидията.
2.
Компетентният орган осигурява, посредством админист
ративни проверки и при необходимост посредством посещения на
място на посредническите финансови институции и на бенефи
циера, че плащанията към посредническите финансови институции
са в съответствие със законодателството на Съюза и със спораз
умението, сключено между разплащателната агенция и посредни
ческата финансова институция.
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3.
Ако лихвените субсидии или субсидиите за гаранционни
такси са съчетани с финансови инструменти в една-единствена
операция, насочена към едни и същи крайни получатели, компет
ентният орган извършва проверки на равнище крайни получатели
само в случаите, постановени в член 40, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013.

Член 62
Техническа помощ по инициатива на държавите членки
По отношение на разходите, направени съгласно член 51, параграф
2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, се прилагат mutatis mutandis
членове 48—51 и член 53 от настоящия регламент.
Административните проверки, посочени в член 48, и проверките на
място, посочени в член 49, се извършват от субект, който е
функционално независим от субекта, разрешаващ плащането на
техническата помощ.

ГЛАВА III

Неправомерни плащания и административни санкции
Член 63
Частично

или

пълно оттегляне на подпомагането
административни санкции

и

1.
Плащанията се изчисляват въз основа на сумите, за които е
установено, че са допустими по време на административните
проверки, посочени в член 48.
Компетентният орган проверява полученото от бенефициера искане
за плащане и определя сумите, които е допустимо да получат
подпомагане. Той определя:
а) сумата, която е платима на бенефициера въз основа на искането
за плащане и решението за отпускане;
б) сумата, която е платима на бенефициера след проверка на допус
тимостта на разходите в искането за плащане.
Ако сумата, установена съгласно буква а) от втора алинея,
надвишава сумата, установена съгласно буква б) от същата
алинея, с повече от 10 %, за сумата, установена съгласно посо
чената буква б), се прилага административна санкция. Размерът
на санкцията се равнява на разликата между тези две суми, но не
надхвърля пълното оттегляне на подпомагането.
Въпреки това санкции не се прилагат, ако бенефициерът може да
докаже по удовлетворителен за компетентния орган начин, че няма
вина за включването на недопустимата сума или ако компетентният
орган установи по друг начин, че въпросният бенефициер няма
вина.
2.
Посочената в параграф 1 административна санкция се прилага
mutatis mutandis по отношение на недопустимите разходи, уста
новени по време на посочените в член 49 проверки на място. В
този случай проверяваните разходи са кумулативните разходи,
направени за въпросната операция. Това не засяга резултатите от
предишни проверки на място на въпросните операции.
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ДЯЛ V
СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ ВЪВ
ВРЪЗКА С КРЪСТОСАНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
ГЛАВА I

Общи разпоредби
Член 64
Определения
За целите на техническите спецификации, необходими за прила
гането на системата за контрол и административните санкции във
връзка с кръстосаното съответствие, се прилагат следните опред
еления:
а) „специализирани контролни органи“ означава националните
компетентни контролни органи, посочени в член 67 от
настоящия регламент, отговарящи за гарантиране на спазването
на правилата, посочени в член 93 от Регламент (ЕС) №
1306/2013;
б) „акт“ означава всяка отделна директива и всеки отделен
регламент от директивите и регламентите, изброени в
приложение II към Регламент (ЕС) № 1306/2013;
в) „година на констатацията“ означава календарната година, в
която е извършена административната проверка или проверката
на място;
г) „области на кръстосано съответствие“ означава всяка от трите
различни области, посочени в член 93, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1306/2013, и поддържането на постоянни пасища, както
е посочено в член 93, параграф 3 от същия регламент.
ГЛАВА II

Контрол
Раздел 1
Общи разпоредби
Член 65
Система

за

контрол

по отношение
съответствие

на

кръстосаното

1.
Държавите членки установяват система, гарантираща
ефективен контрол на спазването на кръстосаното съответствие.
Тази система предвижда по-специално:
а) когато компетентният контролен орган не е разплащателната
агенция — предаването на необходимата информация относно
бенефициерите, посочени в член 92 от Регламент (ЕС) №
1306/2013, от разплащателната агенция на специализираните
контролни органи и/или, когато е приложимо, чрез коорди
ниращия орган;
б) методите, които трябва да се прилагат при подбора на
контролни извадки;
в) насоки относно характера и степента на проверките, които
трябва да бъдат извършени;
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г) доклади за проверка, съдържащи по-специално всяко установено
неспазване и оценка на неговата тежест, степен, продължи
телност и повторяемост;
д) когато компетентният контролен орган не е разплащателната
агенция — предаването на докладите за проверките от специа
лизираните контролни органи до разплащателната агенция или
до координиращия орган, или и до двата;
е) прилагането на системата за намаления и изключвания от
разплащателната агенция.
2.
Държавите членки могат да предвидят процедура, съгласно
която бенефициерът посочва на разплащателната агенция
елементите, необходими за идентификация на изискванията и стан
дартите, приложими за него.
Член 66
Плащане на помощ във връзка с проверките за кръстосано
съответствие
По отношение на проверките за кръстосано съответствие, когато
тези проверки не могат да бъдат приключени преди съответният
бенефициер да получи плащанията и годишните премии, посочени
в член 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, дължимата сума, която
трябва да се плати от бенефициера в резултат на административна
санкция, се възстановява съгласно член 7 от настоящия регламент
или чрез прихващане.
Член 67
Отговорност на компетентния контролен орган
1.
Отговорностите на компетентния контролен орган са, както
следва:
а) специализираните контролни органи носят отговорността за
извършване на контрол и проверки по спазването на въпросните
изисквания и стандарти;
б) разплащателните агенции носят отговорността за определяне на
административни санкции в отделните случаи в съответствие с
дял IV, глава II от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 и глава
III от настоящия дял.
2.
Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки могат да
решат контролът и проверките във връзка с всички или някои
изисквания, стандарти, актове или области на кръстосано съот
ветствие да бъдат извършвани от разплащателната агенция, при
условие че държавата членка гарантира, че ефективността на
контрола и проверките е поне равна на ефективността, която се
постига, когато контролът и проверките се извършват от специа
лизиран контролен орган.
Раздел 2
Проверки на място
Член 68
Минимален брой проверки
1.
По отношение на изискванията и стандартите, за които
отговаря, компетентният контролен орган извършва проверки на
място на най-малко 1 % от общия брой на бенефициерите,
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посочени в член 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за които
отговаря въпросният компетентен контролен орган.
Чрез дерогация от първа алинея, в случай на групи лица, посочени
в членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, всеки отделен
член на тези групи може да се счита за бенефициер за целите на
изчисляване на контролната извадка, посочена в първа алинея.
Минималният брой проверки, посочен в първа алинея, може да
бъде достигнат на равнището на всеки компетентен контролен
орган или на равнището на всеки акт или стандарт, или група от
актове или стандарти. Когато проверките не се извършват от
разплащателната агенция, този минимален брой проверки обаче
може да бъде постигнат на равнището на всяка разплащателна
агенция.
Когато в законодателството, приложимо към акта и стандартите,
вече е определен минимален брой проверки, тогава се прилага
този брой вместо минималния брой, посочен в първа алинея.
Като алтернатива държавите членки могат да решат всички
случаи на неспазване, установени по време на проверки на място
съгласно приложимото към актовете и стандартите законода
телство, които са извършени извън извадката, посочена в първа
алинея, да се докладват на компетентния контролен орган, който
отговаря за съответния акт или стандарт, и да се проследяват от
него. Прилагат се разпоредбите на настоящата глава и глави I, II и
III от дял III.
По отношение на задълженията за кръстосано съответствие във
връзка с Директива 96/22/ЕО на Съвета, прилагането на
специфично ниво на извадка по отношение на плановете за мони
торинг се счита за изпълнение на изискването за минимален брой
проверки, посочено в първа алинея.
2.
Чрез дерогация от параграф 1, за да бъде достигнат мини
малният брой проверки, посочен в същия параграф, на равнището
на всеки акт или стандарт или група от актове или стандарти,
държавата членка може:
а) да използва резултатите от проверките на място, проведени
съгласно законодателството, приложимо към тези актове и стан
дарти, по отношение на избраните бенефициери; или
б) да замени избраните бенефициери с бенефициери, които
подлежат на проверка на място, провеждана съгласно законода
телството, приложимо към тези актове и стандарти, при условие
че тези бенефициери са бенефициери по смисъла на член 92 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013.
В такива случаи проверките на място включват всички аспекти на
съответните актове или стандарти, определени в рамките на кръс
тосаното съответствие. Освен това държавите членки гарантират,
че ефективността на проверките на място е поне равна на тази,
която се постига, когато проверките на място се провеждат от
компетентните контролни органи.
3.
Когато се определя минималният брой проверки, посочен в
параграф 1 от настоящия член, не се вземат предвид действията,
изисквани съгласно член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) №
1306/2013.
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4.
Ако при проверките на място се установи значителна степен
на неспазване на даден акт или стандарт, броят на проверките на
място, които трябва да бъдат извършени по отношение на
въпросния акт или стандарт през следващия контролен период, се
увеличава. В рамките на конкретен акт компетентният контролен
орган може да реши да ограничи обхвата на тези допълнителни
проверки на място до най-често нарушаваните изисквания.
5.
Когато държава членка реши да използва възможността, пред
видена в член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013,
действията, необходими, за да се провери дали бенефициерите са
отстранили съответното неспазване, се прилагат за извадка от 20 %
от тези бенефициери.

Член 69
Подбор на контролната извадка
1.
Подборът на извадката от стопанства за проверка в съот
ветствие с член 68 се основава, когато е приложимо, на анализ
на риска съгласно приложимото законодателство или на анализ
на риска, подходящ за изискванията или стандартите. Този анализ
на риска може да бъде направен на нивото на отделното стопанство
или на нивото на категории стопанства или географски зони.
При анализа на риска могат да се вземат предвид единият или и
двата от следните фактори:
а) участието на бенефициера в системата за съвети в селското
стопанство, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) №
1306/2013;
б) участието на бенефициера в система за сертифициране, ако
въпросната схема е свързана със съответните изисквания и стан
дарти.
Въз основа на анализ на риска дадена държава членка може да
реши да изключи от основаната на риска контролна извадка
онези бенефициери, които участват в система за сертифициране,
посочена във втора алинея, буква б). Когато обаче системата за
сертифициране включва само част от изискванията и стандартите,
които бенефициерът трябва да спазва в рамките на кръстосаното
съответствие, към изискванията и стандартите, които не са
включени в системата за сертифициране, се прилагат подходящи
рискови фактори.
Когато анализът на резултатите от контрола показва значителна
честота на неспазване на изискванията или стандартите, включени
в системата за сертифициране, посочена във втора алинея, буква б),
рисковите фактори, свързани със съответните изисквания или стан
дарти, се подлагат на повторна оценка.
2.
Параграф 1 не се прилага по отношение на проверките,
извършвани като последващи действия при случаи на неспазване,
доведени до знанието на компетентния контролен орган по някакъв
друг начин. Той обаче се прилага по отношение на проверките,
извършвани като последващи действия съгласно член 97,
параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
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3.
С цел да се осигури елементът на представителност, между
20 % до 25 % от минималния брой на бенефициерите, подлежащи
на проверки на място, предвиден в член 68, параграф 1, първа
алинея, се избира на случаен принцип. Ако обаче броят на бене
фициерите, подлежащи на проверки на място, надвишава този
минимален брой, процентът на избраните на случаен принцип бене
фициери в допълнителната извадка не трябва да надвишава 25 %.
4.
Когато е целесъобразно, може да се извърши частичен подбор
на контролната извадка преди края на съответния период за
подаване на заявления, въз основа на наличната информация. Пред
варителната извадка се попълва, след като всички съответни
заявления са налице.
5.
Извадката от бенефициери за проверка в съответствие с член
68, параграф 1 може да бъде подбрана от извадките от бенефи
циери, които вече са били избрани съгласно членове 30—34 и за
които се прилагат съответните изисквания или стандарти. Тази
възможност обаче не се прилага за контрол на бенефициерите в
рамките на схемите за подпомагане в лозаро-винарския сектор,
посочени в членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
6.
Чрез дерогация от член 68, параграф 1, извадките от бене
фициери за проверка на място могат да бъдат подбрани при
минимален брой проверки от 1 %, отделно от всяка от следващите
съвкупности от бенефициери, които попадат в обхвата на задъл
женията за кръстосано съответствие съгласно член 92 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013:
а) бенефициери, получаващи директни
Регламент (ЕС) № 1307/2013;

плащания

съгласно

б) бенефициери, получаващи подпомагане в лозаро-винарския
сектор съгласно членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) №
1308/2013;
в) бенефициери, получаващи годишните премии съгласно член 21,
параграф 1, букви а) и б) и членове 28—31, 33 и 34 от
Регламент (ЕС) № 1305/2013.
7.
Когато въз основа на анализ на риска, приложен на ниво
стопанство, бъде направено заключението, че при небенефициерите
съществува по-висок риск, отколкото при бенефициерите, посочени
в член 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, тези бенефициери могат
да бъдат заменени с небенефициери. В този случай общият брой на
проверените земеделски стопани трябва все пак да достигне броя
проверки, предвиден в член 68, параграф 1 от настоящия
регламент. Причините за такива замени се обосновават и доку
ментират по подходящ начин.
8.
Процедурите, определени в параграфи 5 и 6, могат да се
комбинират, когато това увеличава ефективността на системата за
контрол.

Член 70
Установяване на спазването на изискванията и стандартите
1.
Когато е приложимо, спазването на изискванията и стан
дартите се установява чрез средствата, определени в законодател
ството, приложимо към въпросното изискване или стандарт.
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2.
В други случаи и когато е целесъобразно, установяването се
извършва чрез всички подходящи средства, за които е взел решение
компетентният контролен орган и които гарантират точност, наймалкото равностойна на точността, изисквана за официалните
констатации съгласно националните правила.
3.
Когато е целесъобразно, проверките на място могат да се
извършват чрез прилагане на техники за дистанционно наблюдение.

Член 71
Елементи на проверките на място
1.
При извършване на проверките в рамките на извадката, пред
видена в член 68, параграф 1, компетентният контролен орган
гарантира, че всички избрани бенефициери се проверяват по
отношение на спазването от тяхна страна на изискванията и стан
дартите, за които отговаря компетентният контролен орган.
Независимо от първа алинея, когато минималният брой проверки е
достигнат на равнището на всеки акт или стандарт или група от
актове или стандарти, както е предвидено в член 68, параграф 1,
трета алинея, избраните бенефициери се проверяват по отношение
на спазването от тяхна страна на въпросния акт или стандарт или
група от актове и стандарти.
Когато в извадката, предвидена в член 68, параграф 1 от настоящия
регламент, е избрана група лица, посочени в членове 28 и 29 от
Регламент (ЕС) № 1305/2013, компетентният контролен орган
гарантира, че всички членове на групата се проверяват по
отношение на спазването от тяхна страна на изискванията и стан
дартите, за които те отговарят.
По принцип всеки бенефициер, избран за проверка на място, се
проверява в момент, когато могат да бъдат проверени повечето
от изискванията и стандартите, заради които е бил избран.
Въпреки това държавите членки гарантират достигането на
подходящо ниво на контрол за всички изисквания и стандарти
през годината.
2.
Когато е приложимо, проверките на място обхващат цялата
земеделска земя на стопанството. Въпреки това действителната
инспекция на полето, като част от проверката на място, може да
бъде ограничена до извадка от поне половината земеделски
парцели на стопанството, засегнати от изискването или стандарта,
при условие че тази извадка гарантира надеждно и представително
ниво на контрол по отношение на изискванията и стандартите.
Първа алинея не засяга изчисляването и прилагането на админист
ративната санкция, посочена в дял IV, глава II от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014 и в глава III от настоящия дял.
Когато при проверка на извадката, посочена в първа алинея, се
установят случаи на неспазване, извадката от реално инспектирани
земеделски парцели се увеличава.
Освен това, когато приложимото към акта или стандартите законо
дателство предвижда това, действителната инспекция на спазването
на изискванията и стандартите, като част от проверката на място,
може да бъде ограничена до представителна извадка от обекти за
проверка. Въпреки това държавите членки гарантират, че
проверките се извършват по отношение на всички изисквания и
стандарти, чието спазване може да бъде проверено по време на
посещението.
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3.
Проверките, посочени в параграф 1, се извършват по принцип
в рамките на едно посещение. Те се състоят от проверка на изиск
ванията и стандартите, чието спазване може да бъде проверено по
време на това посещение. Целта на тези проверки е да се открие
всяко евентуално неспазване на тези изисквания и стандарти и
освен това да се идентифицират случаите, които да бъдат
подложени на допълнителни проверки.
4.
Проверките на място, извършвани на ниво земеделско
стопанство, могат да бъдат заменени от административни
проверки, при условие че държавата членка гарантира, че адми
нистративните проверки са поне толкова ефективни, колкото
проверките на място.
5.
При извършване на проверки на място държавите членки
могат да използват обективни показатели за контрол, които са
специфични за някои изисквания и стандарти, при условие че
гарантират, че ефективността на контрола на въпросните
изисквания и стандарти е поне равна на проверките на място,
извършвани без използването на показатели.
Показателите трябва да са пряко свързани с изискванията или стан
дартите, които представляват, и да обхващат всички елементи,
подлежащи на проверка при контрола на даденото или дадените
изисквания или стандарти.
6.
Проверките на място, свързани с извадката, предвидена в член
68, параграф 1 от настоящия регламент, се извършват в рамките на
същата календарна година, в която са подадени заявленията за
помощ и/или исканията за плащане, или — по отношение на заяв
ленията за схемите за подпомагане в лозаро-винарския сектор
съгласно членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 — по
всяко време през периода, посочен в член 97, параграф 1, втора
алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 72
Доклад за проверките
1.
За всяка проверка на място, извършена съгласно настоящия
дял, се изготвя доклад за проверка, съставен от компетентния
контролен орган или под негова отговорност.
Докладът е подразделен на следните части:
а) обща част, съдържаща по-специално следната информация:
i) избрания за проверка на място бенефициер;
ii) присъстващите лица;
iii) дали бенефициерът е бил уведомен предварително за посе
щението и, ако е така, какъв е бил срокът на предвари
телното уведомление;
б) част, отразяваща поотделно проверките, извършени по
отношение на всеки от актовете и стандартите, и съдържаща
по-специално следната информация:
i) изискванията и стандартите, които са предмет на проверката
на място;
ii) характера и степента на извършените проверки;
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iii) констатациите;
iv) актовете и стандартите, във връзка с които са открити случаи
на неспазване;
в) оценъчна част, даваща оценка на значимостта на неспазването
по отношение на всеки акт и/или стандарт въз основа на
критериите „тежест“, „степен“, „продължителност“ и „повто
ряемост“ в съответствие с член 99, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1306/2013, с посочване на всички фактори, водещи до
увеличение или понижение на намалението, което трябва да се
приложи.
Когато разпоредбите във връзка със съответното изискване или
стандарт дават известна възможност да не се санкционира конста
тираното неспазване или когато подпомагането се предоставя
съгласно член 17, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013,
това се посочва в доклада.
2.
Параграф 1 се прилага независимо дали въпросният бене
фициер е бил избран за проверката на място в съответствие с
член 69, проверен на място съгласно законодателството,
приложимо към актовете и стандартите в съответствие с член 68,
параграф 2, или като последващи действия при случаи на
неспазване, доведени до знанието на компетентния контролен
орган по някакъв друг начин.
3.
Бенефициерът бива информиран за всяко установено
неспазване в рамките на три месеца след датата на проверката на
място.
С изключение на случаите, в които бенефициерът е предприел
незабавни коригиращи действия за отстраняване на констатираното
неспазване по смисъла на член 99, параграф 2, втора алинея от
Регламент (ЕС) № 1306/2013, той бива информиран в срока,
посочен в първа алинея от настоящия параграф, че трябва да се
предприемат коригиращи действия за отстраняване на неспазването
съгласно член 99, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) №
1306/2013.
С изключение на случаите, в които бенефициерът е предприел
незабавни коригиращи действия за отстраняване на констатираното
неспазване по смисъла на член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) №
1306/2013, той бива информиран най-късно до един месец след
решението да не се прилага административната санкция, пред
видена в посочения член, че трябва да се предприемат коригиращи
действия за отстраняване на неспазването.
4.
Без да се засягат конкретни разпоредби, съдържащи се в зако
нодателството, приложимо към изискванията и стандартите,
докладът за проверката бива приключен в срок от един месец
след проверката на място. Въпреки това този срок може да бъде
удължен до три месеца при надлежно обосновани обстоятелства,
особено ако това се налага поради химически или физически
анализ.
Когато компетентният контролен орган не е разплащателната
агенция, докладът за проверката и, при поискване, съответните
удостоверителни документи се изпращат или се осигурява пряк
достъп до тях на разплащателната агенция или координиращия
орган в срок от един месец след приключването на доклада.
Въпреки това, когато в доклада не се съдържат констатации, дадена
държава членка може да реши да не изпраща такъв доклад, при
условие че на разплащателната агенция или координиращия орган
се осигури пряк достъп до него един месец след неговото
приключване.
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ГЛАВА III

Изчисляване и прилагане на административни санкции
Член 73
Общи принципи
1.
Когато повече от една разплащателна агенция отговаря за
управлението на различните схеми, изброени в приложение I към
Регламент (ЕС) № 1307/2013, на мерките, посочени в член 21,
параграф 1, букви а) и б) и членове 28—31, 33 и 34 от
Регламент (ЕС) № 1305/2013, и на плащанията, свързани със
схемите за подпомагане в лозаро-винарския сектор, посочени в
членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите
членки гарантират, че установените случаи на неспазване и,
когато е приложимо, съответните административни санкции се
довеждат до знанието на всички разплащателни агенции,
участващи в тези плащания. Това включва случаите, когато неспаз
ването на критериите за допустимост представлява също така
неспазване на правилата за кръстосано съответствие и обратното.
Когато е приложимо, държавите членки гарантират, че се прилага
един размер на намаление.
2.
Когато е установен повече от един случай на неспазване по
отношение на различни актове или стандарти от една и съща
област на кръстосаното съответствие, за целите на определяне на
намалението, предвидено в член 39, параграф 1 и член 40 от
Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014, тези случаи се считат за
едно неспазване.
3.
Неспазването на стандарт, представляващо също така
неспазване на изискване, се счита за едно неспазване. За целите
на изчисляване на намаленията, неспазването се счита за част от
областта, подчинена на изискването.
4.
Административната санкция се прилага към общата сума на
плащанията, посочени в член 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013,
които са предоставени или предстои да се предоставят на съот
ветния бенефициер:
а) в резултат на заявления за помощ или искания за плащане,
които той е подал или ще подаде в течение на годината на
констатацията; и/или
б) по заявления за схемите за подпомагане в лозаро-винарския
сектор съгласно членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) №
1308/2013.
По отношение на първа алинея, буква б), съответната сума се
разделя на 3 при преструктуриране и конверсия.
5.
По отношение на група лица, посочени в членове 28 и 29 от
Регламент (ЕС) № 1305/2013, процентът на намаление се изчислява
в съответствие с глава III от настоящия дял и дял IV, глава II от
Делегиран регламент № 640/2014. В този случай, с оглед на
пропорционалността, държавите членки могат да приложат този
процент на намалението към частта от субсидията, отпусната на
допусналия неспазването член на групата.
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Член 74
Изчисляване и прилагане на административни санкции при
неспазване поради небрежност
1.
Когато е установен повече от един случай на неспазване
поради небрежност по отношение на различни области на кръсто
саното съответствие, процедурата по определяне на намалението,
предвидена в член 39, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) №
640/2014, се прилага поотделно към всеки случай на неспазване.
Получените в резултат проценти на намаленията се сумират.
Въпреки това максималното намаление не може да превишава
5 % от общата сума, посочена в член 73, параграф 4 от
настоящия регламент.
2.
Когато се установи повторно неспазване заедно с друго
неспазване или друго повторно неспазване, получените в резултат
проценти на намаление се сумират. Въпреки това максималното
намаление не може да превишава 15 % от общата сума, посочена
в член 73, параграф 4.
Член 75
Изчисляване и прилагане на административни санкции при
умишлено неспазване
В случаите на умишлено неспазване с извънредно голяма степен,
тежест или продължителност, освен санкцията, наложена и
изчислена в съответствие с член 40 от Делегиран регламент (ЕС)
№ 640/2014, бенефициерът се изключва от всички плащания,
посочени в член 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, през след
ващата календарна година.
ДЯЛ VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 76
Влизане в сила и прилагане
Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага по отношение на заявленията за помощ, заявленията
за подпомагане или исканията за плащане за референтните години
или премийните периоди, започващи от 1 януари 2015 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага
пряко във всички държави членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Метод на Общността за количествено определяне на съдържанието на
Δ9-тетрахидроканабинол в сортове коноп
1.

Обхват и област на прилагане

Този метод служи за определяне на съдържанието на Δ9-тетрахидрока
набинол (по-долу наричан „ТХК“) в сортове коноп (Cannabis sativa L).
По целесъобразност методът включва прилагането на процедури А или Б,
описани по-долу.
Методът се основава на количествено определяне на Δ9-ТХК чрез газова
хроматография (ГХ) след извличане с подходящ разтворител.
1.1. Процедура А
Процедура А се използва за проверки на продукцията, предвидени в член
32, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 и член 30, буква ж) от
настоящия регламент.
1.2. Процедура Б
Процедура Б се използва в случаите, посочени в член 32, параграф 6 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013 и член 36, параграф 6 от настоящия регламент.
2.

Вземане на проби

2.1. Проби
а) Процедура А: в постоянна площ от даден сорт коноп се взема 30-санти
метрова част, съдържаща поне едно женско съцветие от всяко избрано
растение. Вземането на проби се извършва през периода от 20 дни след
началото на цъфтежа до 10 дни след края му, през деня, следвайки
систематичен шаблон, за да се гарантира, че пробата е представителна
за полето, но като се изключи периферията на парцела.
Държавите членки могат да разрешат вземането на проби да се извърши
през периода от началото на цъфтежа до 20 дни след началото на
цъфтежа, при условие че за всеки отглеждан сорт се вземат други пред
ставителни проби в съответствие с първа алинея през периода от 20 дни
след началото на цъфтежа до 10 дни след края му.
б) Процедура Б: в постоянна площ от даден сорт коноп, се взема горната
една трета от всяко избрано растение. Вземането на проби се извършва
през 10-те дни след края на цъфтежа, през деня, следвайки систематичен
шаблон, за да се гарантира, че пробата е представителна за полето, но
като се изключи периферията на парцела. В случай на двудомни сортове
се вземат само женски растения.
2.2. Размер на пробите
Процедура А: пробата включва части от 50 растения на поле.
Процедура Б: пробата включва части от 200 растения на поле.
Всяка проба се поставя в торба от плат или хартия, без да се мачка, и се
изпраща на лабораторията за анализ.
Ако е необходимо, държавата членка може да предвиди вземане на втора
проба за насрещен анализ, която се пази или от производителя или от
органа, отговорен за анализа.
2.3. Сушене и съхранение на пробата
Сушенето на пробите започва възможно най-скоро и във всеки случай до 48
часа посредством всякакъв метод под 70°C.
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Пробите се сушат до постоянно тегло и съдържание на влага между 8 % и
13 %.
След сушенето пробите се съхраняват, без да се мачкат, при температура
под 25°C на тъмно място.
3.

Определяне на съдържанието на ТХК

3.1. Подготовка на пробата за тестуване
Стръкове и семена с размер над 2 mm се отстраняват от сушените проби.
Сушените проби се смилат за получаване на полуфин прах (минаващ през
сито със светъл отвор 1 mm).
Прахът може да се съхранява 10 седмици при температура под 25°C на
тъмно, сухо място.
3.2. Реагенти и разтвор за извличане
Реагенти
— Δ9-тетрахидроканабинол, чист за хроматографски цели,
— сквалан, чист за хроматографски цели, като вътрешен стандарт.
Разтвор за извличане
— 35 mg сквалан на 100 ml хексан.
3.3. Извличане на Δ9-ТХК
100 mg от прахообразната контролна проба се претегля, поставя се в
центрофужна тръба и се добавят 5 ml от разтвора за извличане,
съдържащ вътрешния стандарт.
Пробата се поставя в ултразвукова баня и се оставя за 20 минути. Центро
фугира се в продължение на пет минути при 3 000 об./мин., а след това се
отстранява плаващият на повърхността разтвор на ТХК. Разтворът се
инжектира в хроматографа и се извършва количествен анализ.
3.4. Газова хроматография
а) Апаратура
— газов хроматограф с пламъчнойонизационен детектор и с инжектор с
разделяне/без разделяне на потока,
— колона, позволяваща добро отделяне на канабиноидите, например
стъклена капилярна колона, дълга 25 m и с диаметър 0,22 mm,
импрегнирана с 5 % неполярна фаза от метил-фенил-силоксан.
б) Обхвати на калибриране
Поне три точки за процедура А и пет точки за процедура Б, вклю
чително точки 0,04 и 0,50 mg/ml Δ9-ТХК в разтвора за извличане.
в) Експериментални условия
Следните условия се дават като пример за колоната, посочена в буква а):
— температура на пещта 260°C
— температура на инжектора 300°C
— температура на детектора 300°C
г) Инжектиран обем: 1 μl
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4.

Резултати

Резултатите се изразяват до два знака след запетаята, в грамове Δ9-ТХК на
100 грама аналитична проба, изсушена до постоянно тегло. Допустимото
отклонение е 0,03 g на 100 g.
— Процедура А: едно определяне за проба.
Когато полученият резултат обаче е над зададената в член 32, параграф
6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 граница, се прави второ определяне на
анализираната проба и като резултат се взема средната стойност от двете
определяния.
— Процедура Б: за резултат трябва да се взема средната стойност от две
определяния на проба.

