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Методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по 
мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007-2014 г. 

 
Разплащателната агенция одобрява, намалява или отказва изплащането на 

годишната финансова помощ след извършване на административни проверки и 
проверки на място за изпълнението на изискванията на агроекологичните дейности 
съгласно утвърдените правила в настоящата методика. 

 
Цел: Да се дефинират правилата, по които ще бъдат намалявани или отказвани 

плащанията на земеделските стопани (ЗС), кандидатстващи за финансова помощ по 
реда на Наредба № 12 от 3 април 2008 г. за условията  и реда за прилагане на мярка 
„Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2007-2013 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 22 април 2008 г.). Методиката обхваща всички 
задължения на земеделския стопанин, за които той поема ангажимент от началото на 
годината, в която подава „Заявление за подпомагане”. 
 

Методиката се изготвя на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба № 12 от 3 април 
2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 “Агроекологични плащания” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 

I. Общи условия 
Кандидатите, подали „Заявление за подпомагане”, подлежат на проверки от страна 

на Разплащателната агенция (РА) за допустимостта на парцели, животни и пчелни 
семейства, които могат да бъдат одобрени в заявлението за участие по мярка 
„Агроекологични плащания”.  

 „Заявлението за подпомагане” се одобрява с избираемите1 за участие парцели, 
животни и пчелни семейства, които се считат като декларирани от ЗС. За одобрените за 
участие парцели, животни или пчелни семейства ЗС поема ангажимент пет 
последователни години да изпълнява съответните агроекологични дейности. Парцели, 
животни и пчелни семейства, които не са одобрени за участие, не се считат за 
декларирани в „Заявлението за плащане” и се изключват от подпомагане, без ЗС да 
търпи санкции за тях.  

При натрупване на намаленията, най-напред се прилагат тези за закъснение в 
съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 796/2004 на Европейската комисия за 
определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за 
администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент 
(ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за 
директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (обн., 
специално издание на ОВ, 2007 г., глава 03 – Земеделие, том 56), след това тези, в 
съответствие с членове 16 и 17 от Регламент (EС)  № 1975/2006 на Европейската 
комисия за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 
1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и 
кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на 
                                                 
1  Специфичните условия за избираемост на парцели и животни  и регистриране на ЗС за участие по 
мярка 214 от ПРСР 2007-2013 са дефинирани във втората част от методиката. 



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

 На практика при натрупване на намаленията, най-напред се прилагат тези за 
закъснение при подаването и промени в заявлението, след това - за наддеклариране на 
одобрените площи, животни и пчелни семейства, след това - свързаните с поетите 
ангажименти от земеделския стопанин2, и накрая, касаещите изпълнението на 
националните стандарти, предвидени в Условията за поддържане на земята в добро 
земеделско и екологично състояние (УПЗДЗЕС), Правилата за добра земеделска 
практика и минималните изисквания по отношение на минералните торове и продукти 
за растителна защита. 

Ако в резултат на изменения на вече подадено „Заявление за подпомагане”, ЗС 
промени площта или искането му включва нови направления с агроекологични 
дейности, той следва да попълни ново „Заявление за подпомагане”, в което да е 
описана цялата информация, включваща данните от предходното. 

Само през 2008г. е допустимо кандидатът да попълни няколко „Заявления за 
подпомагане”, в които следва да е поел съответните ангажименти по направления като 
РА трябва да регистрира сумата от описаните площи, животни и пчелни семейства. 

 
1. РА намалява размера на финансовата помощ за: 

1.1 Закъснение при подаване на „Заявление за подпомагане” и „Заявление за 
плащане”3

1.1.1. Ново подаване на „Заявление за плащания на площ” 
Когато ЗС подава „Общо заявление за плащания на площ” със заявени парцели 

и/или животни и/или пчелни семейства за агроекологични дейности в периода от 15 
май до 9 юни, т.е. е налице закъсняло подаване на цяло заявление, агроекологичните му 
плащания се редуцират с 1% намаление за всеки работен ден върху общата изчислена 
сума по мярката за всички одобрени за участие парцели, животни или пчелни 
семейства в действителния им размер. Възможността да се подава заявление след 
крайния срок е ограничена до 25 календарни дни. В общия случай тази редукция ще 
бъде максимум 18% след като се извадят неработните дни. 

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

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

 
1.1.2. Подаване на изменения към „Общото заявление за плащания на 

площ” (вкл. подаване на документи) – ако е направено до 31 май включително, няма 
наказания. 

 
1.1.3. Закъсняло подаване на изменения към „Заявлението за подпомагане” 

(вкл. подаване на документи) след 31 мaй на въпросната календарна година = 1 % 
                                                 
2 В съответствие с чл. 18 от Регламент 1975/2006 
3 Член 21 от Регламент 796/2004 
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редукция за всеки работен ден закъснение. Редукцията се налага върху сумата, 
свързана с действителното използване на съответните земеделски парцели.  

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

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

2. Наддеклариране в площта, животните или пчелните семейства, одобрени за 
участие по мярка „Агроекологични плащания” 

 
2.1 За дейности, базирани на единица площ4 (без „Традиционни практики за 
сезонна паша (пасторализъм) 

Когато в резултат от административните проверки или на проверка на място от 
страна на РА се установи, че разликата между декларираните площи, и установената 
площ (площ, за която са изпълнени и всички базови изисквания) е: 

• До 3 % - не се налагат санкции. 
 
Пример: Ако одобрената за участие площ е 100 ха с дейност ВПС 1 (97 евро/ха), а след 
извършените проверки, действителната площ се установи в размер на 98 ха, то ще се 
получи разлика 100 – 98 = 2 ха. Относителното тегло на тази разлика ще бъде: 2 ха* 
100/ 98ха = 2,04 %. В този случай ЗС ще получи финансова помощ в размер на  98* 97 
евро= 9506 евро. 
 

• Повече от 3 %, но не повече от 30 % от действително установената площ, 
сумата, която следва да бъде изплатена по отношение на въпросната година, 
следва да бъде намалена с двойния размер на установената разлика. 

 
Пример: Ако одобрената за участие площ е 100 ха с дейност ВПС 1 (97 евро/ха), а след 
проверки, действителната площ се установи в размер на 94 ха, то ще се получи разлика 
100 – 94 = 6 ха. Относителното тегло на тази разлика ще бъде: 6 ха* 100/ 94ха = 6,38 %. 
В този случай ЗС ще получи финансова помощ в размер на (94 – 2*6)* 97 евро= 7954 
евро. 
 

• Повече от 30 % от действително установената площ - за текущата година 
няма да се отпуска никакво плащане. 

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

• Повече от 50 %, земеделският стопанин следва отново да бъде изключен от 
възможността да получава помощта, до определен размер, който 

                                                 
4 Съгласно чл. 16 на Регламент 1975/2006 площите се изчисляват за група култури с едни и същи нива на 
плащане 
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съответства на разликата между декларираните площи и действително 
установените площи. Тази сума следва да бъде удържана от плащанията, 
които земеделският стопанин има право да получава по силата на 
заявленията, които подава, за период от три календарни години, след 
календарната година, в която е било открито несъответствието. 

Пример: Ако одобрената за участие площ е 100 ха с дейност ВПС 1 (97 евро/ха), а след 
проверки, действителната площ се установи в размер на 41 ха, то ще се получи разлика 
100 – 41 = 59 ха. Относителното тегло на тази разлика ще бъде: 59 ха* 100/ 41ха = 
143,90% В този случай ЗС няма да получи финансова помощ за текущата година и през 
следващите 3 години на подаване на заявление на ЗС ще бъдат удържани 59*97=5723 
евро. 
 

Когато разликата между декларираната (одобрена за участие площ) и 
установената площ е резултат от нередности, в следствие на умишлени действия, 
бенефициентът се изключва от възможността да получи помощ, на която има право 
съгласно чл. 16 на Регламент (ЕО) № 1975/2005 за въпросната година на ЕЗФРСР и 
съгласно съответната мярка за площ. 
 

Размерът на средствата, който остава за възстановяване от  ЗС след 
изключванията при умисъл и изключванията, които са резултат от наддеклариране с 
повече от 50%, се удържа през трите следващи години на подаване на заявление 
съгласно чл.16. т. 6 на Регламент (ЕО) № 1975/2006. 
 
 
2.2. Наддеклариране на животни или пчелни семейства 

РА не извършва плащане за повече животни или пчелни семейства от 
одобрените за участие на кандидата. Когато бъдат установени по-малко на брой 
животни или пчелни семейства, ЗС получава финансова помощ само за установените. В 
никакъв случай, не може да се отпусне помощ за по-голям брой животни или пчелни 
семейства от тези, записани в заявлението за подпомагане. Плащанията за свине, овце, 
кози или пчелни семейства се намаляват или отказват по системата за намаления на 
плащанията за едрия рогат добитък (ЕРД). 

За направление „Традиционни практики за сезонна паша - Пасторализъм” РА 
отпуска финансова помощ, само ако наддекларирането на животинските единици и/или 
площи е в границите съответно до 20% и/или до 30 %. В този случай агро-екологичното 
плащане се изчислява поотделно за ЖЕ и площи и ЗС получава по-малката сума.  
 

Намаления в заявления с животни или пчелни семейства 

Процентът на наддеклариране при животни или пчелни семейства се изчислява 
като животните или пчелните семейства с нередности, се разделят на всички 
установени животни или пчелни семейства. Изчисленията стават по следната формула 
Х/У*100, където Х е броят на животните с открити нередности, У – броят на 
установените животни. 

Пример: Ако ЗС е регистриран за участие с 10 броя редки местни породи от рода 
на ЕРД и след извършване на административни и проверки на място от страна на РА, 
бъдат установени само 6 броя ЕРД, то процентът ще бъде: 4/6*100= 66%. 

 
Когато в резултат от административните проверки или по време на проверка на 

място от страна на РА се установи, че разликата между декларираните животни и 
установените животни (за които са изпълнени и всички базови изисквания) е: 

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

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

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

• Между 10 % и 20 % - се налагат санкции върху цялата сума с двойния 
размер на процента, изчислен по описаната формула. 

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

• Над 20 % - помощта, на която земеделският производител би имал право, 
бива отказана по това направление за текущата година 

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

• Над 50 % - ЗС се изключва отново от получаване на помощ до сума, 
отговаряща на разликата между броя одобрените за участие животни и броя 
установените животни. Тази сума се удържа от плащания на помощи по 
схеми за подпомагане за животни, на които ЗС има право в контекста на 
заявления, които той подава в течение на три календарни години след 
календарната година на констатацията.  

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

Размерът на средствата, който остава за възстановяване от  ЗС след 
изключванията при умисъл и изключванията, които са резултат от наддеклариране с 
повече от 50%, се удържа през трите следващи години на подаване на заявление 
съгласно чл.17. т. 3 на Регламент (ЕО) № 1975/2006. 
 
3. Намаления съгласно чл.18 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 

Предвидените в този член намаления и изключвания се прилагат независимо от 
допълнителните санкции, които се налагат съгласно националните разпоредби. 

 РА намалява размера на отпусканата помощ съгласно предвидените проценти за 
неизпълнение на изискванията по управление. 
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4. Намаления за неспазване на УПЗДЗЕС, правилата за добра земеделска 
практика и минималните изисквания за торене и използване на продукти за 
растителна защита  

Тази санкция се налага върху общата сума на финансовата помощ, която ще бъде 
изплатена на земеделския стопанин през текущата година и не касае заложените базови 
изисквания по отделните направления и дейности. Тя се налага ако са открити 
нарушения и неспазване на задължителните УПЗДЗЕС и минималните изисквания за 
торене и използване на продукти за растителна защита в цялото стопанство на ЗС. 
Размерът на санкциите е както следва: 

- Когато върху площите на цялото стопанство не са спазени УПЗДЗЕС – използва 
се методологията за налагане на санкции за СЕПП; 

- Когато върху площите на цялото стопанство не са спазени Правилата за добра 
земеделска практика и минималните изисквания по отношение на минералните 
торове и продукти за растителна защита на територията на цялото стопанство – 
агроекологичното плащане се намалява с 5%, а в случаите когато земеделското 
стопанство, или част от него, се намира в нитратно уязвима зона ( НУЗ) – 10% от 
изчисленото агроекологично плащане. 

 
5. РА отказва отпускането на финансовата помощ, когато: 

• ЗС е подал след 30 март „Заявление за подпомагане” с включени парцели по 
направления „Поддържане на местообитания на защитени видове в 
обработваемите земи, разположени в орнитологични важни места (ОВМ)” и 
„Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”. РА не 
одобрява за участие тези заявления ако в тях бъдат направени промени след 
30 март на текущата година. 

• Заявлението е подадено с повече от 25 календарни дни закъснение -
изключване от участие в схемата. 

• Заявените парцели и/или животни и/или пчелни семейства не отговарят на 
специфичните условия за участие, предвидени в т.ІІ на методиката. 

• ЗС не представи в РА изискваните му документи в предвидените срокове. 
• Предвидените случаи в Наредба № 12 от 3 април 2008 г. за условията  и 

реда за прилагане на мярка „Агроекологични плащания” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 

 
ІІ. Специфични условия за одобрение на участие на парцели и животни заявени от 
земеделските по мярка 214 „Агроекологични плащания” 

Заявените и недопуснати до участие парцели, животни и пчелни семейства от 
земеделските стопани не се считат за декларирани и за тях не се поема петгодишен 
ангажимент, като те се изключват от участие. За тях земеделския стопанин не може да 
бъде санкциониран за наддеклариране. 

Площта се счита за наддекларирана, когато при проверката на място се установи 
липса на документи за правното основание за ползване на земята за период от 5 години, 
с изключение на случаите по чл.14, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 12 от 3 април 2008 г. за 
условията  и реда за прилагане на мярка „Агроекологични плащания” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и кандидатът не предостави в 
Разплащателната агенция необходимите документи за ползване на съответните площи в 
срок от 15 работни дни, считано от датата на извършване на проверката. 

Допускат се до участие парцели, животни или пчелни семейства, заявени от 
земеделските стопани в „Заявлението за подпомагане”, които покриват следните  
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специфични условия по под-мерки и направления: 
 
Под-мярка Биологично земеделие 
Направление Биологично растениевъдство 
Регистрират се за участие ЗС, които: 

- са представили договор с контролиращо лице, сключен преди 01.03.2008 г. за 
кампания 2008 и до 31 декември на предходната година за кампаниите след 
2008г. В случаите, в които, договорът на Контролиращото лице е сключен с 
трето лице (различно от земеделския стопанин) е необходимо да се представят 
договорите  между  земеделския стопанин и третото лице и между 
Контролиращото лице и третото лице.  Ако е издаден сертификат за биологично 
производство на едно юридическо лице, а управителят на юридическото лице 
кандидатства чрез друго, кандидатът следва да представи удостоверение от 
съответното Контролиращо лице за това, кой обработва земята. 
В случай, че кандидатът при идентификацията на парцелите си в ИСАК, заяви 
до 0,1 ха повече, за които няма сключен договор с Контролиращо лице, ЗС 
трябва да предостави до 30 септември на текущата година анекс към договора, в 
които да бъдат включени и новите площи. 

За участие в мярката АЕП се включват площи, които: 
• Покриват минималните размери на ползваната площ от 0,5 ха (за култивирани 

гъби, оранжерийни площи, посевен и посадъчен материал минималния размер е 
0,1 ха за стопанство) при минимален размер на земеделския парцел - 0,1 ха. 

• Всички парцели в един блок на земеделското стопанство (БЗС) се  обработват 
съгласно изискванията на Регламент на Съвета (ЕИО) № 2092/91 за 
биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване 
върху земеделски продукти и храни (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., 
глава 15 – Околна среда, потребители и здравеопазване, том 02), т.е в БЗС няма 
идентифициран парцел, който да не се обработва по правилата на биологичното 
производство, освен ако не е угар. 

• Заявени са  следните кодове на съответния парцел: АП01, АП02, АП03, АП04, 
АП05, АП06, АП07, АП08, АП09, АП10  или парцелът е в угар и за него има 
договор с контролиращо лице (в този случай парцелът в угар не се подпомага, 
но се счита за част от БЗС). 

 
Групиране на културите въз основа на Приложение 2 от Наредба № 107 за 

условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ 
(обн., ДВ, бр. 84 от 17.10.2006 г., изм. и доп., бр. 12 от 6.02.2007 г., изм., бр. 20 от 
6.03.2007 г., доп., бр. 58 от 17.07.2007 г.): 

1. полски култури, включително фуражни:  
кодове: 111 – 124; 126 – 139; 151 – 160; 203, 204, 206, 207, 212; 
2.  постоянно затревени площи (ливади и пасища):   
кодове:  271 – 273; 
3. трайни насаждения, лозя, маслодайна роза: 
кодове:  125; 205; 215 – 243; 265; 267 – 268; 274; 
4.  медицински и ароматни култури: 
кодове: 140 – 150; 244 – 264; 266; 
5. зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи: 
кодове: 161 – 197, 213; 274. 
Когато няма специфични кодове, производството на посевен и посадъчен материал  
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се подпомага съгласно кода на основната култура. Минималната площ за участие с  
посевен и посадъчен материал е 0,1 ха.  

 
 Направление Биологично пчеларство: 

- Регистрират се за участие ЗС, които са представили договор с контролиращо 
лице, сключен преди 01.03.2008 г. за кампания 2008 и до 31 декември на 
предходната година за кампаниите след 2008 г. В случаите, в които, договорът 
на Контролиращото лице е сключен с трето лице (различно от земеделския 
стопанин) е необходимо да се представят договорите  между  земеделския 
стопанин и третото лице и между Контролиращото лице и третото лице.   

- За участие в мярката АЕП се включват пчелни семейства, които са заявени и 
описани коректно в „Таблицата за описание на пчелина” от земеделския 
стопанин съгласно изискванията на действащото законодателство, като техния 
брой не трябва да бъде по-малък от 20. 

 
Ако броят на допуснатите за участие пчелни семейства бъде намален, финансовата 

помощ се отпуска за наличните, но само, ако ЗС отглежда поне 20 пчелни семейства. 
Загиналите през годината пчелни семейства не се считат за наддекларирани, ако ЗС 
предостави на РА документ от съответния ветеринарен лекар. Ако ЗС създаде нови 
пчелни семейства през годината, същите следва да бъдат включени в договор/анекс към 
договора с контролиращото лице или третото лице, към което е подизпълнител ЗС, като 
договорът/анексът за тях следва да бъде представен в РА не по-късно от 30 септември 
на текущата година. 
  

Под-мярка управление на земеделски земи с висока природна стойност (ВПС) 
Направление: Възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с 

висока природна стойност (ВПС-1) 
Регистрират се за участие ЗС с площи, които: 

• Покриват минималните размери на ползваната площ по това направление от 
0,5 ха и минимален размер на земеделския парцел - 0,1 ха. 

• Са заявени с код АП13. 
• Изцяло попадат във физически блокове по списъка за ВПС 1 и ВПС 2 

(списък на затревените площи с висока природна стойност, утвърден със 
Заповед № РД 09-328/2.06.2008 г. на министъра на земеделието и храните). 

 
Направление: Възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с 

висока природна стойност (ВПС – 2) 
Регистрират се за участие ЗС, с площи, които: 

• Покриват минималните размери на ползваната площ от 0,5 ха и минимален 
размер на земеделския парцел - 0,1 ха. 

• Са заявени с код АП14. 
• Изцяло попадат във физически блокове по списъка за ВПС 1 и ВПС 2 

(списък на затревените площи с висока природна стойност, утвърден със 
Заповед № РД 09-328/2.06.2008 г. на министъра на земеделието и храните). 

 
Направление: Поддържане на местообитанията на защитени видове в 

обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места (ВПС -4) 
Регистрират се за участие ЗС с площи, които: 

• Са обработваеми земи и са включени в списъка на физическите блокове – 
обработваеми земи с висока природна стойност, утвърден със Заповед № 
РД 09-328/2.06.2008 г.на министъра на земеделието и храните. 

 8



• За дейности с кодове АП18 и АП20 - попадат на територията на общините 
съгласно Приложение № 5 от Наредба № 12 от 3 април 2008 г. за условията  
и реда за прилагане на мярка „Агроекологични плащания” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 

• Покриват минималните размери на ползваната площ от 0,5 ха и минимален 
размер на земеделския парцел -0,1 ха за дейности с кодове АП15, АП16, 
АП18, АП19, АП20, АП21 и АП22.  

• Покриват минималните размери на ползваната площ от 5 ха, в което 
изпълняват дейност с код АП17. 

 
Всички останали площи не се допускат до участие и не се санкционират за 

наддеклариране. 
 
Под-мярка поддържане на характеристики на ландшафта 
Направление Традиционно отглеждане на овощни култури 
Регистрират се за участие ЗС, с площи, за които: 

• е представено удостоверение от НССЗ, че овощната градина отговаря на чл. 
30, ал. 1 от Наредба № 12 от 3 април 2008 г. за условията  и реда за 
прилагане на мярка „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2007-2013 г. 

• Покриват минималните размери на ползваната площ от 0,3 ха и минимален 
размер на земеделския парцел - 0,1 ха, в които са заявили дейност с код 
АП23. 

 
Под-мярка опазване на почвите и водите 
Направление: Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите  
Регистрират се за участие ЗС  с площи, за които: 

• Покриват минималните размери на ползваната площ от 0,5 ха и минимален 
размер на земеделския парцел - 0,1 ха за дейности с код АП24. 

• Заявили са „полски култури” – съгласно групирането на културите по 
направление „Биологично растениевъдство”. 

• Всички парцели, съгласно регистрация в СИЗП за изпълнение на тази 
дейност, са описани в 5 годишен план за поне четириполно 
сеитбообращение и управление на хранителните вещества. 

• Представили са агрохимичен анализ на почвата за парцела/ите, върху който 
ще се извършва тази агроекологична дейност. 

 
 

Направление: Контрол на почвената ерозия 
Регистрират се за участие ЗС с площи, за които: 

• Покриват минималните размери на ползваната площ от  0,5 ха и минимален 
размер на земеделския парцел - 0,1 ха за дейности с кодове: АП25, АП26, 
АП27, АП28, АП29, АП30, АП31, АП32, АП33, АП34, АП35, АП36, АП37, 
АП38, АП39, АП40, АП41, АП42, АП43, АП44 и АП45. 

• Заявените дейности са описани в план с избраните противоерозионни 
дейности, заверен от дипломиран агроном. 

 
Под-мярка Традиционно животновъдство 
Направление: Опазване на застрашени от изчезване местни породи 
Регистрират се за участие ЗС, с животни от породи, попадащи с Приложение № 6 
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на Наредба № 12 от 3 април 2008 г. за условията  и реда за прилагане на мярка 
„Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2007-2013 г., само ако са идентифицирали в ИСАК постоянни затревени площи, върху 
които ще извършват паша. ЗС участват в мярката само с животни, за които: 

• Са представили документ за произход от зоотехническия регистър, който 
има най-малко следните данни: 
1. Издаващ орган; 
2. Входящ номер на животното в родословната книга или зоотехническия 

регистър на  съответната порода на ИАСРЖ или Развъдна организация; 
3. Ветеринарен идентификационен номер;  
4. Пол; 
5. Дата на раждане; 
6. Собственик; 
7. Населено място (местоположение); 
8. Порода. 

Данните за майката и бащата на животното, родено преди кандидатстването, не 
са задължителен реквизит на предоставяните документи. За 2008 г. датата на раждане 
на животното не е задължителен елемент. 

 
• Са декларирали агроекологични дейности в таблицата на отглежданите 

животни със следните кодове: АП46 -говеда, коне и биволи; АП47 - овце и 
кози;  АП48- свине като се приема, че всички свине по-големи от 6 месеца 
са с тегло по-голямо от 50кг, а тези по-млади от 6 месеца са с тегло под 50 
кг.; 

• Животни, за които е попълнена изискуемата информация в „Таблицата на 
отглежданите животни”. 

 
Направление: Традиционни практики за сезонна паша на животните 

(пасторализъм) 
Плащането по това направление е обвързано директно с извежданите на паша 

животни, като се приема, че 1 ЖЕ допринася за правилното изпасване на 1 ха площ. 
Кандидатът се допуска до участие с всички животни от следните видове: говеда, овце, 
коне, декларирани и описани от него в „Таблицата на отглежданите животни”, които са 
идентифицирани съгласно правото на Европейския съюз и изискванията на българското 
законодателство. В  „Таблицата на използваните парцели” следва да е идентифицирал 
използваните парцели със съответните кодове АП49 и АП50. Одобрените за  участие 
кандидати получават плащания на база броя на разрешените им животни в издаденото 
разрешително за паша от дирекциите на Национални паркове „Пирин” и „Централен 
Балкан” и установения брой животни. Например: ако са очертани 300 ха пасища, а 
установеният брой животни е равен на 10 ЖЕ и на паша се извеждат 10 ЖЕ, ЗС ще 
получи плащания в размер на 10ха *100 евро, т.е. 1000 евро, като останалата площ не се 
счита за наддекларирана. Ако кандидатът е идентифицирал парцели с площ 5 ха и 
извежда 10 ЖЕ, той следва да получи плащания за 5 ха. Ако установеният брой е по-
малък от позволените в разрешителното за паша, кандидатът ще получи плащане 
съгласно установения брой ЖЕ. 

 
Земеделските стопани се регистрират за участие: 

• С животни, за които е попълнена цялата изискуема информация в 
„Таблицата на отглежданите животни”. Кодовете АП49 и АП50 са 
регистрирани в таблицата на използваните парцели. Приема се, че ЗС 
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кандидатства с всички животни, ако същите кодове не са отбелязани в 
„Таблицата на отглежданите животни” и са от видовете, описани в 
издаденото разрешително за паша. 

• Които имат идентифицирани и описани поне 10 ЖЕ в „Таблицата на 
отглежданите животни”. 

• Когато броят на одобрените животни не надвишава броя в 
разрешителното за паша. 

• Одобряват се площите, очертани от ЗС, попадащи в географския обхват 
на Национални паркове „Пирин” и „Централен Балкан”. 

• С площи с размер не по-малко от 5ха; при минимален размер на  парцела 
- 0,1 ха. 

• Когато участват с животни от следните видове – коне, говеда, овце. 
 

Ако ЗС стопанин е заявил повече животни и очертал по-малко площи, отколкото 
изисква правилото 1 ЖЕ= 1ха, ЗС се регистрира за участие и получава плащания на 
базата на очертаната площ, попадаща във физически блокове в обхвата на 
Националните паркове „Пирин” и „Централен Балкан”, при положение, че спазва 
изискванията за поддържане на гъстота на 2 ЖЕ/ха, съгласно чл. 38, ал 2 на Наредба № 
12 от 3 април 2008 г. за условията  и реда за прилагане на мярка „Агроекологични 
плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. В 
случай на двойно заявени площи от ЗС, попадащи на територията националните 
паркове, за същите не се отпуска финансова помощ и те се считат за наддекларирани. 
Кандидатът поема 5 годишния агроекологичен ангажимент само за установените 
парцели.  

 
III.    Санкции при неспазване на базовите изисквания за съответните 
направления на мярка „Агроекологични плащания” 
 
Ако ЗС не спази едно от базовите изисквания за съответното направление, 

то той се санкционира 100%, т.е не получава агроекологично плащане за 
съответната дейност и/или направление за парцела, за който е установено 
нарушението, като парцелът не се счита за наддеклариране. За останалите 
парцели ЗС получава агроекологичното плащане, само ако отговаря на 
изискването за минимален размер на ползваната площ за съответната 
дейност/направление. 

 
При повторно нарушение, земеделският стопанин се изключва от мярката и 

връща получените до момента компенсаторни плащания. 
 

1. Базови изисквания за направление „Биологично растениевъдство”: 
 1.1 УПЗДЗЕС 

• Национален стандарт 2.1: 
На един земеделски парцел се забранява монокултурно отглеждане за повече от две 

поредни години на лен, слънчоглед, захарно цвекло, грах. 
• Национален стандарт 4.2: 
Задължително е постоянните пасища да се почистват от нежелана храстовидна 

растителност /къпина, шипка/ и да се провежда борба с агресивни и устойчиви 
растителни видове /орлова папрат, чемерика/. 
 1.2 Изисквания по отношение на използване на торове и продукти за 
растителна защита 
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• Посевен и посадъчен материал не се използва без да притежава фитосанитарен 
паспорт или здравно свидетелство от РСРЗ; 

• Всички производители на овощен и лозов посадъчен материал и 
семепроизводителите, посочени в приложение 5, част А на Наредба № 1 от 
27.05.1998 г. за фитосанитарен контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 17.07.1998 г.) трябва 
да притежават удостоверение за регистрация в официалния регистър за 
фитосанитарен контрол, съгласно чл. 33, ал. 1 от същата наредба, воден в 
съответната РСРЗ. 

 
 1.3 Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване) 

• Закон за опазване на земеделските земи 
Чл. 6. (1) Забранява се: 

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

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

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

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

(2) Не могат да се използват за напояване води, които съдържат вредни 
вещества и отпадъци над допустимите норми. 
• Закон за защита на растенията 
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 

г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Продуктите за растителна защита се предлагат на 
пазара и се употребяват, когато са разрешени със заповед на министъра на земеделието 
и продоволствието. 

• Правила за добра земеделска практика по Нитратната директива (Заповед № РД 
09-431/22.08.2005 г. на Министъра на земеделието и горите). 

 
2. Базови изисквания за направление „Възстановяване и поддържане на 

недоизпасани затревени площи с висока природна стойност” – ВПС 1 
 
 2.1 УПЗДЗЕС 

• Национален стандарт 4.1: 
При пасищно и оборно-пасищно отглеждане на животни от рода на ЕРД, ДРД и 
еднокопитни е задължително наличие на постоянно затревени площи /пасища и ливади/ 
в съотношение минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 възрастно животно от рода на ЕРД 
/на възраст над 24 месеца/, минимум 0,1 ха за отглеждане на 1 младо животно от рода 
на ЕРД /на възраст от 2 до 8 месеца/, минимум 0,2 ха за отглеждане на 1 младо животно 
от рода на ЕРД /на възраст от 8 до 24 месеца/, минимум 0,05 ха за отглеждане на 1 
животно от рода на ДРД и минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 животно от рода на 
еднокопитните.  
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• Национален стандарт 4.1.1. 
Земеделските производители, притежаващи постоянни затревени площи (пасища и 
ливади) трябва да поддържат минимална гъстота на животните 0,15 ЖЕ/ха или да косят 
затревената площ поне веднъж годишно. 

• Национален стандарт 4.2: 
Постоянните пасища трябва да се почистват от нежелана храстовидна растителност 
(къпина, шипка (Rosa canina), и от агресивни и устойчиви растителни видове като 
орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum album). 
 
 2.2 Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване) 

• Закон за биологичното разнообразие 
Чл. 46. За птиците по чл. 45 се забраняват: 

1. улавянето или убиването на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; 
  2. задържането на екземпляри; 
  3. разрушаването, увреждането или преместването на гнезда; 

4. унищожаването, както и събирането и задържането на яйца, включително в 
случаите, когато те са изоставени; 
5. обезпокояването, особено през периода на размножаване и отглеждане на малките. 

• Закон за лова и опазване на дивеча 
Чл. 64. Забранява се ловуването в: 
3. ливади - до окосяването им; 
 

3. Базови изисквания за направление „Възстановяване и поддържане на 
преизпасани затревени площи с висока природна стойност” – ВПС 2 

 
 3.1 УПЗДЗЕС 

• Национален стандарт 4.1: 
При пасищно и оборно-пасищно отглеждане на животни от рода на ЕРД, ДРД и 
еднокопитни е задължително наличие на постоянно затревени площи /пасища и ливади/ 
в съотношение минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 възрастно животно от рода на ЕРД 
/на възраст над 24 месеца/, минимум 0,1 ха за отглеждане на 1 младо животно от рода 
на ЕРД /на възраст от 2 до 8 месеца/, минимум 0,2 ха за отглеждане на 1 младо животно 
от рода на ЕРД /на възраст от 8 до 24 месеца/, минимум 0,05 ха за отглеждане на 1 
животно от рода на ДРД и минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 животно от рода на 
еднокопитните.  

• Национален стандарт 4.1.1. 
Земеделските производители, притежаващи постоянни затревени площи (пасища и 
ливади) трябва да поддържат минимална гъстота на животните 0,15 ЖЕ/ха или да косят 
затревената площ поне веднъж годишно. 

• Национален стандарт  4.2: 
Постоянните пасища трябва да се почистват от нежелана храстовидна растителност 
(къпина, шипка (Rosa canina), и от агресивни и устойчиви растителни видове като 
орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum album). 
 
 3.2 Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване) 

• Закон за лова и опазване на дивеча 
Чл. 64. Забранява се ловуването в: 
3. ливади - до окосяването им 
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4. Базови изисквания за направление „Поддържане на местообитания на 

защитени видове в обработваеми земи в ОВМ” – ВПС 4 
 
 4.1 УПЗДЗЕС 

• Национален стандарт 1.1: 
В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми 
площи с размери над минималния според схемата за подпомагане (1 ха за СЕПП; 0,5 ха 
за други) е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 40% 
култури със слята повърхност. 

• Национален стандарт 2.1: 
Забранено е монокултурното отглеждане на лен, слънчоглед (Helianthus annuus), 
захарно цвекло и грах на един и същи земеделски парцел за повече от две 
последователни години  

• Национален стандарт 2.2: 
Задължително е стърнищата от полски култури да се заорават в почвата за създаване на 
благоприятни условия за трансформиране в органично вещество и се забранява тяхното 
изгаряне 

• Национален стандарт 4.3: 
Задължително е да се запазват съществуващите полски граници /синори/ в блока на 
земеделското стопанство и/или земеделския парцел  
 

4.2. Изисквания по отношение на използване на торове и продукти за 
растителна защита 

• Земеделските производители използват продукти за растителна защита 
(ПРЗ) в зависимост от нивото на своята квалификация (чл. 26 от Наредба 104 за 
контрола и предлагането на пазара на продукти за растителна защита): 
- ПРЗ от втора (ограничена) категория на употреба се прилагат от лица с висше 
агрономическо образование или със средно земеделско образование - растениевъден 
профил. В случай че нямат такова образование, производителите трябва да преминат 
курс на обучение и да получат съответно удостоверение.  
- ПРЗ от трета (свободна) категория на употреба могат да се прилагат от лица, 
навършили 18 години. 

 
4.3. Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване) 

• Закон за лова и опазване на дивеча 
Чл. 64. Забранява се ловуването в: 
1. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) разсадници и ловни развъдници и рибовъдни 

стопанства; 
2. опитни полета и площи за сортово семепроизводство; 
4. новозасадени лозя; 
5. лозя - от резитба до приключване на гроздобера; 
6. зеленчукови и овощни градини и бостани - до обирането им; 
7. житни култури - от 1 април до ожънването им; 
8. оризищата - от 15 март до прибирането им. 
9. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.). 

• Правила за добра земеделска практика по Нитратната директива (Заповед 
РД 09-431/22.08.2005 на Министъра на земеделието и продоволствието). 
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5. Базови изисквания за направление „Традиционно отглеждане на овощни 
градини”: 

 5.1 УПЗДЗЕС 
• Национален стандарт 2.2: 

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

• Всички производители на овощен и лозов посадъчен материал и 
семепроизводителите, посочени в приложение 5, част А на Наредба № 1 от 
27.05.1998 г. за фитосанитарен контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 17.07.1998 г.) трябва 
да притежават удостоверение за регистрация в официалния регистър за 
фитосанитарен контрол съгласно чл. 33, ал. 1 от същата наредба, воден в 
съответната РСРЗ; 

• Земеделските производители  са длъжни да водят на отчет употребените 
количества и видове минерални торове за всяко поле; 

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

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

• Земеделските производители използват продукти за растителна защита (ПРЗ) в 
зависимост от нивото на своята квалификация (Чл. 26 от Наредба 104 за 
контрола и предлагането на пазара на продукти за растителна защита): 

- ПРЗ от втора (ограничена) категория на употреба се прилагат от лица с висше 
агрономическо образование или със средно земеделско образование - растениевъден 
профил. В случай че нямат такова образование, производителите трябва да 
преминат курс на обучение и да получат съответно удостоверение; 
- ПРЗ от трета (свободна) категория на употреба могат да се прилагат от лица, 
навършили 18 години. 
 
6. Базови изисквания за направление „Въвеждане на сеитбообращение за 

опазване на почвите и водите”: 
 6.1 УПЗДЗЕС 

• Национален стандарт 1.1: 
В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми 
площи с размери над минималния според схемата за подпомагане (1 ха за СЕПП; 0,5 
ха за други) е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 
40% култури със слята повърхност. 
• Национален стандарт 2.1: 

Забранено е монокултурното отглеждане на лен, слънчоглед (Helianthus annuus), 
захарно цвекло и грах на един и същи земеделски парцел за повече от две 
последователни години. 

• Национален стандарт 2.2: 
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Задължително е стърнищата от полски култури да се заорават в почвата за създаване на 
благоприятни условия за трансформиране в органично вещество и се забранява тяхното 
изгаряне. 
 
    6.2. Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване) 

• Правила за добра земеделска практика по Нитратната директива (Заповед 
РД 09-431/22.08.2005 на Министъра на земеделието и продоволствието). 

 
7. Базови изисквания за направление „Контрол на почвената ерозия”: 

 7.1 УПЗДЗЕС 
• Национален стандарт 1.1: 
В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми 
площи с размери над минималния според схемата за подпомагане (1 ха за СЕПП; 0,5 
ха за други) е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 
40% култури със слята повърхност. 
• Национален стандарт 1.3: 
Задължително е запазването и подържането на съществуващите трайни тераси в 
блока на земеделското стопанство и/или земеделски парцел и сключването на 
споразумения между земеползвателите на даден физически блок. 
• Национален стандарт 2.1: 
Забранено е монокултурното отглеждане на лен, слънчоглед (Helianthus annuus), 
захарно цвекло и грах на един и същи земеделски парцел за повече от две 
последователни години. 
• Национален стандарт 2.2: 
Задължително е стърнищата от полски култури да се заорават в почвата за 
създаване на благоприятни условия за трансформиране в органично вещество и се 
забранява тяхното изгаряне.  

• Национален стандарт 4.2: 
Постоянните пасища трябва да се почистват от нежелана храстовидна растителност 
(къпина, шипка (Rosa canina)), и от агресивни и устойчиви растителни видове като 
орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum album). 

 
    7.2. Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване) 

• Закон за опазване на земеделските земи 
   Чл. 6. (1) Забранява се: 
4. унищожаването или промяната на изградени противоерозионни и 
хидромелиоративни съоръжения без изрично съгласие на съответните държавни 
органи. 
 
8. Базови изисквания за направление „Опазване на защитени от изчезване 

местни породи”: 
 8.1 УПЗДЗЕС 

• Национален стандарт 4.1: 
При пасищно и оборно-пасищно отглеждане на животни от рода на ЕРД, ДРД и 
еднокопитни е задължително наличие на постоянно затревени площи /пасища и 
ливади/ в съотношение минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 възрастно животно от 
рода на ЕРД /на възраст над 24 месеца/, минимум 0,1 ха за отглеждане на 1 младо 
животно от рода на ЕРД /на възраст от 2 до 8 месеца/, минимум 0,2 ха за отглеждане 
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на 1 младо животно от рода на ЕРД /на възраст от 8 до 24 месеца/, минимум 0,05 ха 
за отглеждане на 1 животно от рода на ДРД и минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 
животно от рода на еднокопитните. 

• Национален стандарт 4.1.1. 
Земеделските производители, притежаващи постоянни затревени площи (пасища и 
ливади) трябва да поддържат минимална гъстота на животните 0,15 ЖЕ/ха или да 
косят затревената площ поне веднъж годишно 

 
    8.2. Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване) 

• Закон за ветеринарномедицинската дейност 
Чл. 51. (1) Животните подлежат на идентификация, а животновъдните обекти - на 
регистрация в НВМС. 
(2) На едрите преживни и еднокопитните животни след идентификацията се издава 
ветеринарномедицински паспорт. 

• Правила за добра земеделска практика по Нитратната директива (Заповед РД 
09-431/22.08.2005 на Министъра на земеделието и продоволствието). 

 
 

9. Базови изисквания за направление „Традиционни практики за сезонна 
паша (пасторализъм)”: 

 9.1 УПЗДЗЕС 
• Национален стандарт 4.1: 

При пасищно и оборно-пасищно отглеждане на животни от рода на ЕРД, ДРД и 
еднокопитни е задължително наличие на постоянно затревени площи /пасища и 
ливади/ в съотношение минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 възрастно животно от 
рода на ЕРД /на възраст над 24 месеца/, минимум 0,1 ха за отглеждане на 1 младо 
животно от рода на ЕРД /на възраст от 2 до 8 месеца/, минимум 0,2 ха за отглеждане 
на 1 младо животно от рода на ЕРД /на възраст от 8 до 24 месеца/, минимум 0,05 ха 
за отглеждане на 1 животно от рода на ДРД и минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 
животно от рода на еднокопитните. 

• Национален стандарт 4.1.1. 
Земеделските производители, притежаващи постоянни затревени площи (пасища и 
ливади) трябва да поддържат минимална гъстота на животните 0,15 ЖЕ/ха или да 
косят затревената площ поне веднъж годишно 

 
   9.2. Законоустановени изисквания за управление (Кръстосано спазване) 

• Закон за защитените територии 
Чл. 21. В националните паркове се забраняват: 

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) строителство, освен на туристически заслони и хижи, 
водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения 
за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни 
комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други 
съоръжения; 
2. производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни 
дейности в горите, земите и водните площи; 
3. извеждане на голи сечи; 
4. използване на изкуствени торове и други химически средства; 
5. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове; 
6. паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата; 
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7. събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на 
определени места; 
8. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; 
9. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните 
брегове и прилежащи територии; 
10. дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на 
животинските видове; 
11. спортен риболов и риборазвъждане на определени места; 
12. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; 
13. бивакуване и палене на огън извън определените места; 
14. намеса в биологичното разнообразие; 
15. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) събиране на редки, ендемитни, реликтни и 
защитени видове, освен за научни цели; 
16. други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия 
и плана за управление. 

 
IV.   Санкции при неспазване на изискванията по управление за 
съответните направления на мярка „Агроекологични плащания” 
 

Биологично растениевъдство 
Изисквания по управление Степен на 

нарушението, % 
Да спазват изискванията на регламент на Съвета (ЕИО) № 2092/91 
за биологично производство на земеделски продукти и неговото 
означаване върху земеделски продукти и храни: 

- при отнемане на продуктов сертификат за съответствие на 
произведените растителни продукти с правилата на 
биологично производство; 

- при отнемане на лиценза на земеделското стопанство 

 
 
 
100 (земеделският 
стопанин не получава 
плащането за 
съответната година) 

  
100 (земеделският 
стопанин се изключва 
от подпомагането и 
възстановява 
получената до момента 
сума) 

Максимална обща стойност, % 100 
Биологично пчеларство 

Изисквания по управление Степен на 
нарушението, % 

Да спазват изискванията на регламент на Съвета (ЕИО) № 2092/91 
за биологично производство на земеделски продукти и неговото 
означаване върху земеделски продукти и храни 

- при отнемане на продуктов сертификат за съответствие на 
произведените пчелни продукти с правилата на биологично 
производство; 

- при отнемане на лиценза на земеделското стопанство 

 
 
 
100 (земеделският 
стопанин не получава 
плащането за 
съответната година) 

100 (земеделският 
стопанин се изключва 
от подпомагането и 
възстановява 
получената до момента 
сума) 

В периода на изпълнение на дейността, подпомаганото лице 100 
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отглежда всички пчелни семейства в стопанството по метода на 
биологично производство  
Максимална обща стойност, % 100 

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

Изисквания по управление Степен на 
нарушението, % 

Разчистване на нежелана растителност съгласно 
УПЗДЗЕС 

Не използват минерални торове и продукти за растителна защита, 
с изключение на определените в Регламент (ЕИО) № 2092/91 

0,5 

Не изграждат нови отводнителни системи 0,5 
Не разорават затревените площи 100 
Извършват свободна паша по ливадите след последната коситба, с 
изключение на ливади, заобиколени от гори 

2 

Поддържат гъстота на животинските единици в затревените 
площи, както следва: 
а) извън защитените територии и в защитените територии, за които 
не са приети планове за управление или са приети планове за 
управление, но не е определена гъстотата на животинските 
единици – 0.3-1.5 ЖЕ/ха 
б) в защитените територии, за които съществуват планове за 
управление – в съответствие с предвижданията на плановете за 
управление 

0,5 

Извършват косенето в равнинните райони след 15 юни, а в 
планинските райони, съгласно Наредба за определяне на 
критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им 
обхват – в периода от 30 юни до 15 юли 

2 

Извършват косенето ръчно или с косачки за бавно косене 0,5 
Косят от центъра към периферията 0,5 
Максимална обща санкция, % 5 
Възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с висока природна стойност 

– ВПС 2 
Изисквания по управление Степен на 

нарушението, % 
Разчистване на нежелана растителност съгласно 

УПЗДЗЕС 
Не използват минерални торове и продукти за растителна защита, 
с изключение на определените в Регламент (ЕИО) № 2092/91 

0,5 

Не изграждат нови отводнителни системи 0,5 
Не разорават затревените площи 100 
Извършват свободна паша по ливадите след последната коситба, с 
изключение на ливади, заобиколени от гори 

2 

Поддържат гъстота на животинските единици в затревените 
площи, както следва: 
а) извън защитените територии и в защитените територии, за които 
не са приети планове за управление или са приети планове за 
управление, но не е определена гъстотата на животинските 
единици – 0.3-1.5 ЖЕ/ха 

0,5 
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б) в защитените територии, за които съществуват планове за 
управление – в съответствие с предвижданията на плановете за 
управление 
Извършват косенето в равнинните райони след 15 юни, а в 
планинските райони, съгласно Наредба за определяне на 
критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им 
обхват – в периода от 30 юни до 15 юли 

2 

Извършват косенето ръчно или с косачки за бавно косене 0,5 
Косят от центъра към периферията 0,5 
Презасяват площите  с тревни смески от местен произход, като 
използват семена от окосената растителност от съответния 
земеделски парцел 

2 

Не извършват паша върху пясъчните дюни. 0,5 
Максимална обща санкция, % 5 

Поддържане на местообитания на защитени видове в обработваеми земи в ОВМ 
Изисквания по управление Степен на 

нарушението, % 
Оставят малки по размер, разорани, но незасети площи, с размери 
4х4 м, в посевите с есенни култури (есенници), като на всеки хектар 
има по 4 квадрата с определените по-горе размери 

5 

Запазват стърнища в полетата,  предназначени за засяване с 
пролетни култури 

5 

Оставят за петгодишен период на ротационен принцип  от 10 до 20 
на сто  некултивирани и неразорани площи от общата площ на 
блока на земеделското стопанство, но не по-малко от 1 ха цялостни, 
нефрагментирани парчета земя,  за период от две години в 
земеделски земи с интензивно монокултурно отглеждане, с по 1 м 
изорана свободна от растителност ивица по границите; ивиците по 
границите  се разорават 2-3 пъти годишно, но не в периода от месец  
март до юли 

5 

Прибират реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния 
блатар (Circus pygargus), посочени в приложение № 5 

5 

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

5 

Максимална обща стойност, % 5 
Традиционно отглеждане на овощни градини 

Изисквания по управление Степен на 
нарушението, % 

Опазват всички живи овощни дървета; 0,5 
Извършват редовна резитба и поддържат характерната форма на 
дърветата в зависимост от видовете; 

1 

Почистват храстите; съгласно 
УПЗДЗЕС 

Поддържат  тревното покритие чрез косене и/или паша; 1 
Не  изгарят тревата или дървета в овощните градини; съгласно 

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

0,5 

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

1 

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

2 

Максимална обща стойност, % 5 
Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите 

Изисквания по управление Степен на 
нарушението, % 

Осигурят вземането на  почвени проби за извършване на 
агрохимичен анализ на почвата за всяко поле, върху което ще се 
извършва тази агроекологична дейност, през първата и петата  
година от прилагане на дейността; 

1 

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

2 
1 – за неспазване 
на поне 
четириполно 
сеитбообращение; 
1 – за управление 
на хранителните 
вещества. 

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

1 

Не разорават почвата преди 1-ви април. 2 
Максимална обща стойност, % 5 

Контрол на почвената ерозия 
Изисквания по управление Степен на 

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

5 

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

5 

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

5 

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

5 

Разчистване от камъни, подсяване на незатревени места и торене в 
пасищата; 

5 

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

5 

Максимална обща стойност, % 5 
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Опазване на защитени от изчезване местни породи 
Изисквания по управление Степен на 

нарушението, % 
Не намаляват  броя на животните, за които са поели задължение  
да  извършват агроекологичната дейност за петгодишния период 
на изпълнение на дейността,  

1 

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

1 

Спазват  развъдната програма за съответната подпомагана порода; 2 
Водят дневник за продажбите и закупуването на животни в 
стопанството; 

2 

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

1 

Максимална обща стойност, % 5 
Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) 

Изисквания по управление Степен на 
нарушението, % 

Изкарват на паша най-малко 50 овце, или 10 говеда, или 10 коня, 
или комбинация от тях, но не по-малко от 10 ЖЕ;  

3 

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

1 

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

2 

Максимална обща стойност, % 5 
 
 
Земеделският стопанин се санкционира с максималната обща стойност за 

съответното направление, когато е нарушил повече от едно от изискванията по 
управление на всеки отделен парцел или брой животни, а за направления ВПС 1 и 
ВПС 2, когато е разорал затревените площи, и за под-мярка „Биологично 
земеделие”– санкцията е в размер на 100%.  

 
При повторно нарушение процентът се удвоява, с изключение на случаите 

когато санкцията е 100%, а ако нарушението е извършено и през третата година, 
то ЗС не получава агроекологично плащане и връща получените до момента суми. 
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