Информация за начина за подаване на заявленията за подпомагане
за Кампанията за директни плащания 2011
Срок за подаване на заявленията:
Всички земеделски стопани, които желаят да
кандидатстват за подпомагане по Схемата за единно
плащане на площ (СЕПП), схемите за национални
доплащания, схемите за специфична подкрепа,
мярка 211 от Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) - Плащания на земеделски стопани за
природни ограничения в планински райони (НР1),
мярка 212 от ПРСР - Плащания на земеделски
стопани в райони с ограничения, различни от
планински райони (НР2), мярка 213 – Плащания за
земеделски земи в Натура 2000, мярка 214 –
Агроекологични плащания (АЕП) през 2011 г., трябва
да подадат заявленията си в срок:

земеделието и храните, съдържаща утвърдените Национални
стандарти за условия за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние.

Ред на подаване на заявленията за
подпомагане:
При кандидатстване по схемите за директни
плащания кандидатите попълват собственоръчно
заявление – заявление за входяща регистрация,
след което от системата се разпечатва и заявление
за подпомагане, което кандидатите подписват и
подпечатват (за юрид.лица). Редът е следният:
o

Когато земеделският стопанин кандидатства по
схемите за подпомагане на единица площ, той
подава заявление за входяща регистрация в
общинската служба „Земеделие” (ОСЗ) по
местонахождение на площите. В случай, че
площите се намират на територията на повече от
една община, земеделският стопанин може да
избере първо в коя от общинските служби да
подаде заявление за входяща регистрация. Във
всяка следваща общинска служба се подава
заявление за регистрация с отбелязано поле
„редакция”. Заявлението за входяща регистрация
се подава в ОСЗ по адрес на регистрация на
физическото лице или адрес на управление на
юридическото лице.

o

Когато земеделският стопанин кандидатства по
схемите за животни и тютюн, той подава, както
заявлението за входяща регистрация, така и
заявлението за подпомагане в ОСЗ по адрес
на регистрация на физическото лице или адрес
на управление на юридическото лице.

от 1 март до 15 май – без санкция;
от 15 май до 9 юни – със санкция от 1% за
всеки просрочен ден.
Когато 15 май и/или 9 юни е неработен ден,
крайният срок за подаване на заявления, съответно
без санкции и със санкции изтича на следващия
работен ден.
Изисквания за допустимост на кандидатите за
подпомагане по схемите по Кампанията за
директни плащания 2011:
За да е допустим за подпомагане, кандидатът
трябва да отговаря на следните изисквания:
o
o

o

o

реално да ползва заявените от него площи и те
да са на негово разположение към 31 май 2011;
да разполага с необходимите документи,
доказващи правното основание за ползване на
обработваната земя посочени в чл.2а от Наредба
№ 5 за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за директни
плащания;
да поддържа земята в добро земеделско и
екологично състояние според националните
стандарти, уредени със заповед № РД 09-616 от
21.07.2010 г. на министъра на земеделието и
храните.
За да получат субсидии по схемите за
национални доплащания, земеделските стопани
не трябва да имат публични задължения към
държавния бюджет към 30 ноември 2011 г.
При участие по тези схеми, всички земеделски
стопани подписват
декларация,
с
която
удостоверяват, че са запознати с изискването да
нямат публични задължения към държавния
бюджет към 30 ноември 2011 г.

Нормативна база: Наредба № 5 за условията и реда за
подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания и
Заповед с № РД 09-616 от 21.07.2010 г от министъра на

Кандидатът
попълва
лично
или
чрез
упълномощено
лице
заявление
за
входяща
регистрация, като маркира в полето „ново
заявление” това, което подава в първото ОСЗ, а при
всяко следващо подадено заявление маркира и
полето „редакция” с променените или допълнени
данни.
Деклариране на площи
Очертаването на площите се извършва в ОСЗ по
местонахождението на площите.
Служителите от ОСЗ следва да оказват съдействие на
кандидата при въвеждането на данните.

Използвайте
данните
от
предходната
кампания, ако местоположението на площите не се
променя – използвайте техните граници и
актуализирайте само земеделските култури.
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При наличие на няколко парцела в рамките на
един блок на земеделското стопанство – създайте
един общ парцел и след това използвайте
функцията “Разцепване”.
С оглед улесняването на земеделските стопани при
подаването на заявленията за регистрация, в
рамките
на
Интегрираната
система
за
администриране и контрол (ИСАК) е създаден
специален слой, който обхваща потенциално
допустимите за подпомагане земеделски земи. В
случаите, в които са заявени площи, попадащи
частично или изцяло извън рамките на този слой, ще
бъдат извършени допълнителни проверки на място,
които да удостоверят допустимостта на заявените
площи.
Площите, заявени в рамките на допустимия слой,
също са обект на проверка от страна на
ДФ„Земеделие” - РА и ако се установи, че те не
отговарят на дефинициите, ще бъдат изключени от
подпомагане.
Към момента на заявяване, кандидатите биват
информирани за площите, които са заявили извън
слоя за допустимост и техния размер.
Слоят за допустимост се изработва чрез
интерпретация на ортофото изображения на
територията на страната и чрез съпоставка на
данните от декларираните площи през кампаниите
2007-а, 2008-а и 2009 г. Площите, които не са били
декларирани в рамките на някоя от кампаниите, са
изключени от допустимата площ.
Слоят покрива цялата територия на страната и ще
бъде използван за извършване на кръстосана
проверка преди плащане на 100% от заявленията за
подпомагане, подадени през 2011 г.
Чрез
използването
му
се
осигурява
автоматизирана географска проверка на всички
заявени парцели.

приемници с подобна точност, защото това дава
сигурност на стопаните, че на екрана се
визуализират действително измерените от тях
площи. Използването на GPS приемници, които нямат
възможност да генерират затворени контури, но
измерват с необходимата точност, е допустимо да се
прилага, но получените от тях данни трябва да бъдат
обработени до получаване на контур от затворен
тип.
Какво се изисква от земеделския стопанин,
който желае да се възползва от тази възможност за
деклариране, за да бъде безпроблемно заявяването
на площите:
o

да е извършил теренните измервания на
стопанисваните от него площи с GPS
устройство,
предназначено
за
такава
дейност;

o

самото устройство да е настроено да
извършва измерванията в Координатна
система WGS84, ако реши да предостави
данните с географски координати, или UTM,
WGS 84, ако данните са с геодезическите им
координати;

o

във връзка с функционалността на ИСАК,
геоданните, получени от измервания с GPS и
годни за въвеждане в системата трябва да
бъдат структурирани в *.shp формат. Shаpе
файлът е особен формат на запазване на
географска информация, който лесно може
да се разчете от повечето ГИС (географска
информационна система) модула на ИСАК.
Особеност на тези файлове е, че
задължително са съпроводени от файлове,
описващи атрибути (*.dbf), мета данни(*.shx)
и информация за проекцията, в която се
намират географските данни (*.prj).

Това е обичайната файлова структура на т.
нар. Shape файлове.

Въвеждане на данни от GPS устройства
От 2010 г. ДФ „Земеделие” предлага възможност
земеделските стопани да декларират обработваните
oт тях площи с помощта на цифрови географски
данни, получени след измервания с GPS устройства,
постигащи нужната за целта точност. Стремежът на
всеки един земеделски стопанин е да декларира за
подпомагане наистина стопанисваните от него площи
и да намали до минимум евентуални затруднения
при разпознаване на площите на цифровата
ортофотокарта. Развитието на GPS технологията
позволи да се прилага тази възможност за
деклариране на площите в ИСАК. Подходящи за
целта са GPS приемници с възможност за генериране
на затворени контури на измерваните площи с
точност поне 1 метър. Важно е да се използват GPS
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Тези няколко файла задължително трябва да
бъдат заедно, за да може ГИС-модулът на ИСАК
коректно да разчете запазената в тях географска
информация. Shape файловете трябва да
съдържат геометрични обекти от полигонов тип.
Системата автоматично разпознава Shape
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файловете с геометрии от полигонов тип и
работи само с тях. Всички файлове носещи
географска информация за един или няколко
земеделски парцела трябва да бъдат събрани в
т.нар *.zip папка.
Самото въвеждане на данните в ИСАК се
осъществява от оператор в съответната ОСЗ, където
земеделският стопанин подава своето заявление за
подпомагане, като се следва съответната инструкция
за това.
При правилно изпълнение на описаните до тук
стъпки на екран ще се визуализира как данните за
стопанисваните площи се позиционират върху
цифровата ортофотокарта на България в ГИС модула
на ИСАК. При съмнение, че така въведената площ не
се позиционира на коректното място върху картата,
земеделският стопанин може да се откаже от нея и
да не я декларира за подпомагане.

данните в него, да положи подпис в съответното
поле или - подпис с печат за юридическото лице.
При подаване на заявленията земеделските
стопани са длъжни да попълнят декларация, с която
удостоверяват, че са запознати, че не трябва да имат
задължения към 30.11.2011 към държавата, ако
кандидатстват по някоя от схемите за национални
доплащания на площ и/или животни, финансирани
от бюджета на Република България.
Нормативна база: Изискванията за подпомагане по схемите
за национални доплащания са разписани в Наредба №2 от
21.02.2011 г за специалните изисквания за участие в
одобрените схеми за национални доплащания и за специфично
подпомагане.

Кандидатът носи наказателна отговорност по чл.
248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за
предоставяне на неверни данни.

След като кандидатът е попълнил заявление за
входяща регистрация, от ОСЗ се разпечатва
заявление за подпомагане, което се попълва
автоматично от ИСАК с всички подадени данни от
заявлението за входяща регистрация. Необходимо е
кандидатът да изиска това заявление за подпомагане
от служебното лице и след като лично сравни

Схеми за подпомагане на площ
Схема за единно плащане на площ /СЕПП/
СЕПП е основна схема за подпомагане на
земеделските стопани. Средствата по тази схема се
осигуряват от Европейския фонд за гарантиране в
земеделието (ЕФГЗ).
Плащането по СЕПП се определя на хектар
използвана земя и не е обвързано с количеството
продукция или броя на отглежданите животни.
От 2010 са въведени дефиниции за добро
земеделско състояние на декларираните площи.
Дефинициите се прилагат при определяне на
допустимостта на всички заявени площи с
изключение на площите, заявени само по някои
направления от мярка “Агроекологични плащания”.
Дефинициите обхващат следните типове
земеделски земи:
o обработваема земя;
o трайни насаждения;
o постоянно затревени площи – пасища, мери и
ливади;
o семейни градини.
Нормативна база: НАРЕДБА № 5 от 10.03.2010 г. за
условията за допустимост за подпомагане на земеделските
парцели по схеми за плащане на площ и за общите и
регионални критерии за постоянни пасища.
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Заявяваните площи следва да отговарят
на дефинициите за добро земеделско
състояние към момента на подаване на
заявлението и да бъдат поддържани в това
състояние най-малко до 1 декември 2011г.

Право на подпомагане по тази схема имат
земеделски стопани, които са регистрирани в ИСАК
и които реално използват декларираните от тях
земеделски земи.
o

o
o

Задължително условие, за да бъде отпусната
помощта, е земите, за които се кандидатства,
да бъдат поддържани в добро земеделско и
екологично състояние, съгласно утвърдените
със заповед № РД 09-616 от 21.07.2010 г на
министъра на земеделието и храните,
съдържаща утвърдените национални стандарти
за условия за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние.
Минималният размер на стопанството трябва
да е 0,5 хектара за трайни насаждения и 1
хектар за останалите култури.
Минималният размер на парцелите трябва да е
0.1 ха (1 декар).
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Заявяването по СЕПП на едни и същи
площи „под угар” за втора поредна година, ще
означава, че площите не се поддържат в добро
земеделско състояние. Като земя под угар се
класифицира обработваема земя, включена в
система за сеитбооборот, на която през
съответната
стопанска
година
не
се
произвеждат земеделски продукти с цел
възстановяване на земята.

производството на ягоди и малини. Общата
допустима за подпомагане площ за страната е 2
400 ха, като в случай на превишаване на
използваната и избираема земеделска земя се
налага коефициент на редукция на плащанията.
Право на подпомагане
земеделски стопани, които:
o
o

Схема за национални доплащания на хектар
земеделска земя.
Право на подпомагане по тази схема имат
земеделските стопани, които стопанисват наймалко 1 хектар земеделски площи, като за
трайните насаждения минимумът е 0,5 хектара.
Площите, с които се кандидатства по тази схема,
задължително трябва да са заявени и по СЕПП.
Допустими за подпомагане по тази схема са всички
земеделски площи, които са допустими за
подпомагане и по СЕПП с изключение на:
o
o
o
o

постоянно затревените площи / пасища, мери и
ливади/;
площите с винени сортове лозя;
площите, заявени за подпомагане по схемата
за производство на ягоди и малини,
предназначени за преработка;
площите с тютюн;

Критерий за разграничаване на площите с
винени лозя, които не се подпомагат по схемата, от
площите с десертни лозя, които се подпомагат по
схемата, е сортът на отглежданите лозя. При
смесени масиви, в които се отглеждат винени и
десертни сортове, земеделският стопанин трябва
внимателно да определи площта, на която се
отглеждат десертни сортове лозя и само нея да
заяви за подпомагане.
Схема за подпомагане на производителите
на ягоди и малини, предназначени за
преработка (ЯМ)
За подпомагане по тази схема се
кандидатства
чрез
подаване
на
общото
заявление за подпомагане. Към него се
попълва приложение за подпомагане на
производители на пресни ягоди и малини,
предназначени за преработка. Подпомагането се
извършва на хектар и е обвързано с
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o

o

по

схемата

имат

Обработват площи, засадени с ягоди и малини.
Имат сключен договор с одобрен от
Министерството на земеделието и храните
изкупвач/първи преработвател или с призната
група/организация
на
производители.
Списъците с одобрени оператори по схемата са
публикувани на интернет страницата на
Министерството на земеделието и храните;
Получават количества ягоди и/или малини на
хектар, които покриват минималните изисквани
количества, утвърдени със заповед на
Министъра на земеделието и храните.
Реално доставят на първите преработватели
и/или изкупвачите договорените количества
ягоди и малини, предназначени за преработка.

Нормативна база: Подробните изисквания и условия
участие по тази схема са заложени в НАРЕДБА № 6
12.03.2008 г. за условията и реда за подпомагане
производителите на ягоди и малини, предназначени
преработка.

за
от
на
за

Агроекологични плащания (АЕП)
Право на подпомагане по мярката имат
земеделски стопани, които на доброволен принцип
поемат агроекологичен ангажимент, свързан с
изпълнението на агроекологични дейности върху
определена площ, развиват биологично пчеларство
или отглеждат застрашени от изчезване редки
местни
породи
животни.
Като
правило,
агроекологичните задължения трябва да бъдат
поети за срок от минимум 5 години. Плащанията за
извършване на дейностите по опазването на
използваната земеделска земя са в размер от 20 до
505 евро на хектар и се изплащат на база на
установената площ, върху която се извършват тези
дейности.
За подпомагане могат да кандидатстват
физически
лица,
еднолични
търговци
и
юридически лица, които са регистрирани в ИСАК.
Кандидатите подават заедно със заявлението за
регистрация и приложение за кандидатстване за
агроекологични плащания. След като подадат
заявление за подпомагане, земеделските стопани
трябва да бъдат одобрени за участие по мярка
„Агроекологични плащания”. Само одобрените за
участие кандидати ще получат писма от РА за
регистрирането им за участие по мярката.
4

Подпомаганите лица се задължават да
преминат програма за агроекологично обучение
през първите две години за периода на изпълнение
на агроекологичните дейности или да докажат
наличието на опит в извършването на дейностите,
които са избрали да прилагат. Агроекологичното
обучение се установява с диплома/удостоверение
за преминат курс, обучение или информационна
дейност по агроекология, издадени от обучаваща
институция.
Кандидатите трябва да ползват собствена,
наета или арендована земя за срок не по-малък от
5 години, считани от датата на подаване на
първото заявление за плащане за площите, за
които са заявили подпомагането. Агроекологичните
дейности, които се основат на площ, трябва да се
изпълняват върху една и съща земя в 5
последователни години.
Кандидатите за агроекологични плащания
са длъжни да спазват през периода на поетия
ангажимент базовите изисквания по заявените
направления, както и изискванията по управление
на агроекологичните дейности. РА може да откаже
или намали агроекологичните плащания съгласно
методика, утвърдена от министъра на земеделието
и храните.

Нормативна база: Подробните изисквания и условия за
участие по тази схема са заложени в НАРЕДБА № 11 за
условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични
плащания" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г..

Мерки за плащания за природни
ограничения на фермери в планински райони
/НР1/ и плащания за природни ограничения
на фермери в райони, различни от
планинските /НР2/
Мерките за плащания на земеделските
стопани за природни ограничения в планинските
райони, както и плащания на земеделски стопани в
райони с ограничения, различни от планинските
райони, имат за цел да подпомагат земеделското
ползване в тези райони.
Кандидатстването по тези мерки става с
попълване на съответните секции в заявлението за
регистрация. Пак там се отбелязва и с кои парцели
се кандидатства по мярката. Землищата, допустими
по тези мерки, са описани в Наредба за
определяне
на
критериите
за
необлагодетелстваните райони и териториалния им
обхват, приета с ПМС №30 от 15.02.2008г., обн.ДВ,
бр.20 от 26.02.2008г. в сила от 26.02.2008г.
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Размерът на финансовата помощ за
допустимите площи на един земеделски стопанин е
както следва:
o
o
o

o
o
o

В планински райони:
за частта до 50 ха се предоставя левовата
равностойност на 110 евро на хектар;
за частта над 50 до 100 ха се предоставя
левовата равностойност на 50 евро на хектар;
за частта от допустимите площи над 100 ха не
се предоставя финансова помощ.
В райони, различни от планинските:
за частта до 50 ха - левовата равностойност на
50 евро на хектар;
за частта над 50 до 100 ха - левовата
равностойност на 20 евро на хектар;
за частта от допустимите площи над 100 ха не
се предоставя финансова помощ

Списъци с териториалния обхват на
мерките НР1 и НР2, както и за нитратно
уязвимите зони, могат да бъдат открити на
информационните табла на ОСЗ.

Нормативна база: Наредба за условията и реда за прилагане
на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни
ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на
земеделски стопани в райони с ограничения, различни от
планинските райони" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 - 2013 г.

Мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за
земеделски земи” от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007-2013 г.
Финансовата помощ по тази мярка се
изплаща от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и
Националния бюджет на РБ в съотношение 82:18.
Право на подпомагане имат стопани със
земеделски земи в защитени зони, регламентирани
с чл. 3, ал.1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие и с издадени заповеди за
обявяването им съгласно чл.12, ал.6 от ЗБР,
обнародвани в Държавен вестник не по-късно от 1и февруари на текущата година.
Кандидатстването по тази мярка става с
попълването на съответните секции в заявлението
за регистрация съгласно разпоредбите на Наредба
5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване
на заявления по схеми и мерки за директните
плащания.
Допустими за подпомагане са земеделски
стопани, които ползват земеделска земя,
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включително ливади и пасища от горския фонд, с
минимален размер на ползваната площ 0,3 ха, при
минимален размер на всеки парцел от 0,1 ха.

Таблица с размера на компенсаторните
плащания по защитени зони за земеделски
земи може да бъде открита в приложенията
към настоящата брошура.
Схема за национални доплащания на тютюн
(НДТ)
Право на подпомагане по тази схема имат
земеделски стопани, които са отглеждали тютюн
през която и да е година на референтния период
2007-2009 г. и той е изкупен и премиран по реда
на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
Помощта по НДТ се изплаща на килограм
въз основа на средногодишното количество
изкупен качествен (1 - 3 класа) тютюн по сортови
групи
през
референтния
период.
Когато
земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през
всичките три години от референтния период,
помощта
се
определя
въз
основа
на
средногодишното количество изкупен тютюн по
сортови групи за годините, през които е отглеждал
тютюн.
Вече закритият фонд "Тютюн" е определил
за всеки производител референтното количество
тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови
групи на база количествата тютюн, изкупен и
премиран по реда на ЗТТИ. Фонд "Тютюн" е
предоставил тази информация на ДФ„Земеделие”.

Ред на кандидатстване
Кандидатът
подава
заявление
за
входяща
регистрация
и
заявление
за
подпомагане в ОСЗ по адрес на регистрация на
физическите лица или адрес на управление на
юридическите
лица.
Кандидатите
попълват
заявлението, като в раздела „Схеми и мерки за
подпомагане” отбелязват схемата НДТ и попълват
изискванията за информация от стр. 2 на
заявлението.
При подаване на общото заявление
кандидатите заявяват участие в схемата, подписват
общите декларации и секцията със задължителните
специфични декларации по схемата, без да
посочват количеството тютюн, подлежащо на
подпомагане.

Нормативна база: Подробните изисквания и условия за
участие по тази схема са заложени в Наредба №2 от 21.02.2011
г за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за
национални доплащания и за специфично подпомагане.

Важно условие за получаване на субсидии
по тази схема е кандидатът да продължава да
извършва земеделска дейност, което се
декларира писмено от кандидата при подаване
на заявление, без да е необходимо тя да
включва производството на тютюн.

Схеми за подпомагане за животни

Преди да подадат заявления за
входяща регистрация и заявление за
подпомагане,
кандидатите
трябва
да
актуализират в регионалните структури на
Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ) данните за броя на отглежданите
животни с ушна марка и да декларират
породата им, независимо по коя схема
кандидатстват!

Нормативна база: Подробните изисквания и условия за
участие по тази схема са заложени в Наредба №2 от 21.02.2011
г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за
национални доплащания и за специфично подпомагане.
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Схема за национално доплащане за говеда,
необвързана с производството (НДЖ 1)
От 2011 г. Схемата за национално
доплащане за говеда (НДЖ 1) обхваща и участие
на земеделски стопани, стопанисващи 10 или
повече биволи към 28 февруари 2009 г.
Помощта се определя въз основа на броя
на
говедата
на
земеделския
стопанин,
регистрирани в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните
обекти (СИЖРЖО) към 28.02.2009 г. или броя на
биволите, регистрирани в СИЖРЖО към 28.02.2009
г.;
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Право на подпомагане по
земеделските стопани, които:
o

o

o

o

НДЖ

1

имат

към 28.02.2009 г. са отглеждали 10 или повече
говеда и/или към 28.02.2009 г. са отглеждали
10 или повече биволи, регистрирани в
СИЖРЖО;
не е нужно земеделските стопани да взимат
разпечатки от Областна дирекция по
безопасност на храните (ОДБХ) за данните,
включени в СИЖРЖО;
стопаните ще получават формуляри на
заявлението за входяща регистрация за
кандидатстване с попълнен брой говеда или
биволи, които към 28.02.2009 г. са били
регистрирани в системата на тяхно име и/или
съответно брой биволи, които към 28.02.2009 г.
са били регистрирани на тяхно име в СИЖРЖО;
схемата не е обвързана с производството и
подпомагането по нея не зависи от това дали
земеделският
стопанин
продължава
да
отглежда говеда и/или биволи и какъв е
техният брой и вид;

Ако кандидатът ще кандидатства и по другите
схеми за подпомагане на животните, преди
подаване на заявлението за регистрация е
необходимо данните за животновъдни обекти и за
отглежданите
в
тях
животни
да
бъдат
актуализирани в СИЖРЖО;
Схема за национални доплащания за крави с
бозаещи телета, обвързана с производството
(НДК)
Помощта се определя въз основа на броя
на кравите и юниците, които реално се отглеждат
в стопанството и са заявени за подпомагане. Ако
земеделският стопанин е кандидатствал по НДЖ 1
с брой говеда и иска да заяви всички или част от
тях и по тази схема е необходимо да знае, че
допустими са само реално отглежданите и
регистрирани в системата на БАБХ със съответния
идентификатор към момента животни;
Право на подпомагане по схемата за
националните доплащания за НДК има земеделски
стопанин, който:
o
o

не притежава индивидуална млечна квота;
отглежда най-малко 5 или повече крави и/или
юници по схемата за крави с бозаещи телета,
които са регистрирани в Системата за
идентификация на животните в БАБХ;

ноември на годината на кандидатстване и в
рамките на този период не е притежавал
индивидуална млечна квота.

Допълнителна информация:
Ако РА установи, че стопанинът има индивидуална
млечна квота, плащането по схемата ще бъде
отказано. Липсата на индивидуална квота се
удостоверява с подаване на декларация, която е
част от общото заявление за подпомагане.
o

При попълване на общото заявление за
подпомагане земеделският стопанин трябва да
отбележи в таблицата за отглежданите
животни
за
кое
конкретно
животно
кандидатства по тази схема.

Стопанинът може да замени заявените крави
и/или юници, отговарящи на изискванията за
подпомагане по тази схема към момента на
замяната, при условие че:
o извърши замяната в срок до 20 дни от края на
събитието, което я е наложило;
o заяви писмено извършената замяна и
събитието, което я е наложило в срок до 3
работни дни от деня следващ замяната, за
регистриране в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните
обекти. Замяната на заявените животни се
извършват с подаване на заявление за
регистрация с отбелязано поле „редакция на
парцели/схеми/животни”, където в таблицата
за животните зачертава замененото животно и
допълва новото животно със съответния
идентификатор /ушна марка/. Заявлението за
замяна се подава в срок до 7 дни от датата на
регистрирането на животните в СИЖРЖО, като
е възможно и изпращането му до ОД на ДФ
„Земеделие”, в която е подадено заявлението, с
писмо с обратна разписка;

Преди подаване на заявлението за
регистрация
е
необходимо
данните
за
животновъдни обекти и за отглежданите в тях
животни да бъдат актуализирани в СИЖРЖО.
При кандидатстване по НДК, земеделският
стопанин не може да заяви участие по НДКМ1,
НДКМ2, НДКМ3, тъй като основно изискване за
участие в тях е кандидатът да притежава
индивидуална млечна квота.

Подпомагането
се
изплаща,
когато
земеделският стопанин продължава да отглеждат
кравите и/или юниците в срок най-малко до 30
Директни плащания на площ и глава животно – кампания 2011
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Схема за национални доплащания за овце
майки
и
кози
майки,
обвързана
с
производството (НДЖ 3)
Помощта се определя въз основа на броя
млечни животни, които РЕАЛНО се отглеждат в
стопанството и са заявени за подпомагане.
Право на подпомагане по схемата имат
земеделски стопани, които:
1.

2.
3.

Отглеждат в стопанствата си 50 или
повече овце майки, 50 или повече кози
майки или 50 или повече овце майки и
кози майки общо.
Животните трябва да са регистрирани в
СИЖРЖО на БАБХ;
Стопаните трябва да поддържат броя на
заявените овце-майки и/или кози-майки
към деня, следващ последната дата на
подаване на заявленията, не по-рано от
30 ноември на годината на подаване на
заявлението.

Допълнителна информация:
o

o

Преди подаване на заявлението за регистрация
е необходимо данните за животновъдните
обекти и за отглежданите в тях животни да
бъдат актуализирани в СИЖРЖО.
При попълване на общото заявление за
подпомагане земеделският стопанин трябва да
отбележи в таблицата за отглежданите
животни
за
кое
конкретно
животно
кандидатства по тази схема. Срещу животното
със съответния идентификатор /ушна марка/
кандидата отбелязва с отметка схемата НДЖ3.

Стопанинът може да замени заявена овца-майка с
друга овца-майка или коза-майка с друга коза
майка,
отговарящи
на
изискванията
за
подпомагане по тази схема към момента на
замяната, при условие че:
1. извърши замяната в срок до 10 дни от
края на събитието, което я е наложило;
2. заяви писмено извършената замяна и
събитието, което я е наложило в срок до 3 работни
дни от деня следващ замяната, за регистриране в
Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти.
Стопанинът може да замени заявена овца-майка с
коза-майка или овца-майка с коза майка,
отговарящи на изискванията за подпомагане към
момента на замяната, при условие че:
1. извърши замяната в срок до 10 дни от
края на събитието, което я е наложило;

Директни плащания на площ и глава животно – кампания 2011

2. заяви писмено извършената замяна и
събитието, което я е наложило в срок до 3 работни
дни от деня следващ замяната, за регистриране в
Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти.
3. замяната на заявените животни се
извършват с подаване на заявление за регистрация
с
отбелязано
поле
„редакция
на
парцели/схеми/животни”, където в таблицата за
животните зачертава замененото животно и
допълва
новото
животно
със
съответния
идентификатор /ушна марка/. Заявлението за
замяна се подава в срок до 7 дни от датата на
регистрирането на животните в СИЖРЖО, като е
възможно и изпращането му до ОД на ДФ
„Земеделие”, в която е подадено заявлението, с
писмо с обратна разписка;
Схема за поддържане на производството на
краве мляко в икономически уязвими ферми,
обвързана с производството (НДКМ 1)
Помощта се определя въз основа на броя на
млечните крави, които реално се отглеждат във
фермата и са заявени за подпомагане.
Икономически уязвими ферми са тези, в които се
отглеждат между 10 и 49 млечни крави.
Право на подпомагане имат производители на
краве мляко, които притежават индивидуална
млечна квота и стопанисват ферма, която отговаря
на следните изисквания:
1.

2.
3.

Регистрирана е в регистъра на фермите
за производство на краве мляко и
отговаря на изискването за търговия и
пускане на пазара на мляко и млечни
продукти (ДВ бр. 23 от 29.02.2008).
В нея се отглеждат от 10 (включително)
до 49 (включително) млечни крави,
които са регистрирани в СИЖРЖО.
Фермата може да се намира на
територията на цялата страна, но не
трябва в нея да се отглеждат повече от
49 млечни крави.

Подпомагането
се
изплаща,
когато
млекопроизводителите продължат да отглеждат
най-малко 90% от млечните крави в срок към 30
ноември на годината на кандидатстване.
Стопанинът може да замени заявените крави
и/или юници, отговарящи на изискванията за
подпомагане по тази схема към момента на
замяната, при условие че:
o извърши замяната в срок до 20 дни от края на
събитието, което я е наложило;
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o

заяви писмено извършената замяна и
събитието, което я е наложило в срок до 3
работни дни от деня следващ замяната, за
регистриране в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните
обекти. Замяната на заявените животни се
извършват с подаване на заявление за
регистрация с отбелязано поле „редакция на
парцели/схеми/животни”, където в таблицата
за животните зачертава замененото животно и
допълва новото животно със съответния
идентификатор /ушна марка/. Заявлението за
замяна се подава в срок до 7 дни от датата на
регистрирането на животните в СИЖРЖО, като
е възможно и изпращането му до ОД на ДФ
„Земеделие”, в която е подадено заявлението, с
писмо с обратна разписка;

Преди подаване на заявлението за
регистрация
е
необходимо
данните
за
животновъдни обекти и за отглежданите в тях
животни да бъдат актуализирани в СИЖРЖО.
Схема за поддържане на производството на
краве мляко в
необлагодетелстваните райони, обвързана с
производството (НДКМ 2)
На подпомагане подлежат животни, които
са отглеждани във ферми, които се намират на
територията на необлагодетелстван район /НР1
или НР2/. Помощта се определя въз основа на броя
на млечните крави, които реално се отглеждат във
фермата и са заявени за подпомагане;
Право на подпомагане имат производители
на краве мляко, които притежават индивидуална
млечна квота и стопанисват ферма, която отговаря
на следните изисквания:
1.

2.

3.

Регистрирана е в регистъра на фермите
за производство на краве мляко и
отговаря
на
изискванията
за
производство,
съхранение
и
транспортиране на сурово краве мляко
(Наредба № 4 от 19 февруари 2008)..
В нея се отглеждат 10 и повече млечни
крави, които са регистрирани в
СИЖРЖО (няма горен таван за броя на
отглежданите крави).
Намира
се
в
обхвата
на
необлагодетелстваните
райони
(Наредба за определяне на критериите
за необлагодетелстваните райони и
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териториалния им обхват – ДВ бр. 20 от
26.02.2008).
Подпомагането
се
изплаща,
когато
млекопроизводителите продължат да отглеждат
най-малко 90% от млечните крави към 30 ноември
на годината на кандидатстване.
Стопанинът може да замени заявените крави
и/или юници, отговарящи на изискванията за
подпомагане по тази схема към момента на
замяната, при условие че:
o извърши замяната в срок до 20 дни от края на
събитието, което я е наложило;
o заяви писмено извършената замяна и
събитието, което я е наложило в срок до 3
работни дни от деня следващ замяната, за
регистриране в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните
обекти. Замяната на заявените животни се
извършват с подаване на заявление за
регистрация с отбелязано поле „редакция на
парцели/схеми/животни”, където в таблицата
за животните зачертава замененото животно и
допълва новото животно със съответния
идентификатор /ушна марка/. Заявлението за
замяна се подава в срок до 7 дни от датата на
регистрирането на животните в СИЖРЖО, като
и изпращането му до ОД на ДФ „Земеделие”, в
която е подадено заявлението, с писмо с
обратна разписка;
При попълване на общото заявление за
подпомагане земеделският стопанин трябва да
отбележи схемата, за която кандидатства срещу
всяка млечна крава, която отглежда - с посочване
на номера на ушната марка.
Схема за поддържане на производството на
краве мляко в нитратно уязвими зони,
обвързана с производството (НДКМ 3)
Помощта се определя въз основа на броя
на млечните крави, които реално се отглеждат във
фермата и са заявени за подпомагане.
Право на подпомагане имат производители
на краве мляко, които притежават индивидуална
млечна квота и стопанисват ферма, която отговаря
на следните изисквания:
o

o

Регистрирана е в регистъра на фермите за
производство на краве мляко и отговаря на
изискванията за производство, съхранение и
транспортиране на сурово краве мляко
(Наредба № 4 от 19 февруари 2008).
В нея се отглеждат 50 и повече млечни крави,
които са регистрирани в СИЖРЖО.
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o

Намира се в нитратно уязвимите зони
(Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 от Наредба
№ 11 от 6.04.2009г. за условията и реда за
прилагане на мярка 214 „Агроекологични
плащания” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г. – ДВ
бр. 29 от 17.04.2009г.);

Подпомагането
се
изплаща,
когато
млекопроизводителите продължават да отглеждат
най-малко 90% от млечните крави към 30 ноември
на годината на кандидатстване.

Допълнителна информация:
Стопанинът може да замени заявените крави
и/или юници, отговарящи на изискванията за
подпомагане по тази схема към момента на
замяната, при условие че:
o извърши замяната в срок до 20 дни от края на
събитието, което я е наложило;
o заяви писмено извършената замяна и
събитието, което я е наложило в срок до 3
работни дни от деня следващ замяната, за
регистриране в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните
обекти. Замяната на заявените животни се
извършват с подаване на заявление за
регистрация с отбелязано поле „редакция на
парцели/схеми/животни”, където в таблицата
за животните зачертава замененото животно и
допълва новото животно със съответния
идентификатор /ушна марка/. Заявлението за
замяна се подава в срок до 7 дни от датата на
регистрирането на животните в СИЖРЖО, като
и изпращането му до ОД на ДФ „Земеделие”, в
която е подадено заявлението, с писмо с
обратна разписка;
При попълване на заявлението за входяща
регистрация земеделският стопанин трябва да
отбележи схемата НДКМ 3 срещу всяка млечна
крава, която отглежда, с посочване на номера на
ушната марка. Преди подаване на заявлението за
регистрация
е
необходимо
данните
за
животновъдните обекти и за отглежданите в тях
животни да бъдат актуализирани в СИЖРЖО.

При желание за кандидатстване по схемите за
подпомагане на производството на краве мляко
кандидатите могат да изберат само една от
схемите /НДКМ1, НДКМ2, НДКМ3/ за животните, с
които кандидатстват.
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Схема за отглеждане на овце-майки и козимайки в икономически уязвими общини в
Южна България
Право на подпомагане по схемата за
отглеждане на овце-майки и кози-майки в
икономически уязвими общини в Южна България,
включени в Приложение №2 към „ Наредба №2 от
21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие
в одобрените схеми за национални доплащания и
за специфично подпомагане”, имат земеделски
стопани, които:
1. Стопанисват ферми, намиращи се в
териториалния обхват на икономически уязвимите
общини в Южна България. Под „ферма” се разбира
животновъден обект, в който се отглеждат овцемайки и/или кози-майки.
2. Отглеждат във фермите си по т.1:
а)
от
10
(включително)
до
49
(включително) овце-майки към последния ден за
подаване на общо заявление за подпомагане, или
б)
от
10
(включително)
до
49
(включително) кози-майки към последния ден за
подаване на общо заявление за подпомагане , или
в)
от
10
(включително)
до
49
(включително)
овце-майки
и
кози-майки,
регистрирани в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните
обекти на БАБХ.
3. Поддържат броя на заявените овце-майки и/или
кози-майки към деня, следващ последната дата на
подаване на заявленията, не по-рано от 30
ноември на годината на подаване на заявлението.
Стопанинът може да замени заявена овца-майка с
друга овца-майка или коза-майка с друга козамайка,
отговарящи
на
изискванията
за
подпомагане по тази схема към момента на
замяната, при условие че:
1. извърши замяната в срок до 10 дни от
края на събитието, което я е наложило;
2. заяви писмено извършената замяна и
събитието, което я е наложило в срок до 3 работни
дни от деня следващ замяната, за регистриране в
Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти.
Стопанинът може да замени заявена овца-майка с
коза-майка или овца-майка с коза-майка,
отговарящи на изискванията за подпомагане към
момента на замяната, при условие че:
1. извърши замяната в срок до 10 дни от
края на събитието, което я е наложило;
2. заяви писмено извършената замяна и
събитието, което я е наложило в срок до 3 работни
дни от деня следващ замяната, за регистриране в
Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти.
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3. замяната на заявените животни се
извършват с подаване на заявление за регистрация
с
отбелязано
поле
„редакция
на
парцели/схеми/животни”, където в таблицата за
животните зачертава замененото животно и
допълва
новото
животно
със
съответния
идентификатор /ушна марка/. Заявлението за
замяна се подава в срок до 7 дни от датата на
регистрирането на животните в СИЖРЖО, като е
възможно и изпращането му до ОД на ДФ
„Земеделие”, в която е подадено заявлението, с
писмо с обратна разписка;
Помощта по схемата се определя въз основа на
броя на реално отглежданите овце – майки и/или
кози-майки, който е заявен за подпомагане и се
отглеждат във ферми, намиращи се на територията
на икономически уязвимите общини в Южна
България.
Схема за отглеждане на овце-майки и козимайки в необлагодетелствани райони
Право на подпомагане по схемата за
отглеждане на овце-майки и кози-майки в
необлагодетелствани райони имат земеделски
стопани, които:
1. Стопанисват ферми, намиращи се в
необлагодетелстваните
райони,
съгласно
Наредбата за определяне на критериите за
необлагодетелстваните райони и териториалния им
обхват (обн. ДВ. бр.20 от 26.02.2008 г.). Под
„ферма” се разбира животновъден обект, в който
се отглеждат овце-майки и/или кози-майки.
2. Отглеждат във фермите си по т.1:
а)
от
10
(включително)
до
49
(включително) овце-майки, или
б)
от
10
(включително)
до
49
(включително) кози-майки, или
в)
от
10
(включително)
до
49
(включително)
овце-майки
и
кози-майки,
регистрирани в СИЖРЖО на БАБХ.
3. Поддържат заявените овце майки и/или козимайки от деня, следващ последната дата на
подаване на заявленията за подпомагане, не порано от 30 ноември на годината на подаване на
заявлението.
Стопанинът може да замени заявена овца-майка с
друга овца-майка или коза-майка с друга козамайка,
отговарящи
на
изискванията
за
подпомагане по тази схема към момента на
замяната, при условие че:
1. извърши замяната в срок до 10 дни от
края на събитието, което я е наложило;
2. заяви писмено извършената замяна и
събитието, което я е наложило в срок до 3 работни
дни от деня следващ замяната, за регистриране в
Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти.
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Стопанинът може да замени заявена овца-майка с
коза-майка или овца-майка с коза-майка,
отговарящи на изискванията за подпомагане към
момента на замяната, при условие че:
1. извърши замяната в срок до 10 дни от
края на събитието, което я е наложило;
2. заяви писмено извършената замяна и
събитието, което я е наложило в срок до 3 работни
дни от деня следващ замяната, за регистриране в
Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти;
3. замяната на заявените животни се
извършват с подаване на заявление за регистрация
с
отбелязано
поле
„редакция
на
парцели/схеми/животни”, където в таблицата за
животните зачертава замененото животно и
допълва
новото
животно
със
съответния
идентификатор /ушна марка/. Заявлението за
замяна се подава в срок до 7 дни от датата на
регистрирането на животните в СИЖРЖО, като е
възможно и изпращането му до ОД на ДФ
„Земеделие”, в която е подадено заявлението, с
писмо с обратна разписка;
Помощта по схемата се определя въз основа на
броя на реално отглежданите овце –майки и/или
кози-майки, който е заявен за подпомагане и се
отглеждат във ферми, намиращи се на територията
на необлагодетелствани райони.

Земеделските стопани могат да подават заявления за
подпомагане само по една от схемите за отглеждане на овцемайки и кози-майки .
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Компенсаторни плащания по защитени зони за земеделски земи
№
по
ре
д
1

Код на
Защитената
зона

1

BG 0002048

Суха река

2

BG 0002046
BG 0002017

Ятата
Комплекс Беленски
острови

3
4

Име на
защитената зона

2

3

BG 0002015

Язовир Конуш

5

BG 0002086

Оризища Цалапица

6

BG 0002067

Остров Голя

7

Забрани/ограничения/режими
4

5

6

20

20

70
65

20

7

8

9

10

11

12

13

A

B

C

14

15

16

30

50

20

0

30

30

0

0

30

120

20

0

30

30

65

65

20

85

65

0

0

0

65

BG 0002091

Остров Лакът

20

30

50

20

0

8

BG 0000242

Залив Ченгене скеле

20

30

50

20

0

9

BG 0002007

Остов Ибиша

0

0

0

10

BG 0002005

Понор

20

30

28,5

70

148,5

20

0

11

BG 0002009

Златията

20

30

28,5

70

148,5

20

0

12

BG 0002023

Язовир Овчарица

20

30

28,5

78,5

20

0

13

BG 0002028

Комплекс Стралджа

20

30

28,5

70

148,5

20

0

14

BG 0002085

Чаиря

20

30

28,5

70

148,5

20

0

15

BG 0002008

Остров до Горни Цибър

0

0

0

16

BG 0002114

Рибарници Челопечене

0

0

0

17

BG 0002112

Руй

20

30

28,5

148,5

20

0

18

BG 0002096

Обнова

20

30

28,5

78,5

20

0

19

BG 0002094

Адата - Тунджа

20

30

28,5

78,5

20

0

20

BG 0002095

Горен Дъбник - Телиш

20

30

28,5

78,5

20

0

21

BG 0002104

Цибърско блато

20

30

28,5

22

BG 0000494

Централен Балкан

23

BG 0002018

Остров Вардим

24

BG 0002024

Рибарници Мечка

20

30

25

BG 0002025

Ломовете

20

30

28,5

26

BG 0002110

Априлци

20

30

28,5

27

BG 0000241

Сребърна

30

28,5

28

BG 0002006

Рибарници Орсоя

20

30

28,5

29

BG 0002031

Стената

20

30

30

BG 0002064

Гарванско блато

20

30

31

BG 0002065

Блато Малък Преславец

20

30

28,5

32

BG 0002001

Раяновци

20

30

28,5

70

33

BG 0000209

Пирин

34

BG 0002004

Долни Богров - Казичене

30

28,5

70

x30

78,5
0

0
0

0

0

0

20

0

78,5

20

0

148,5

20

0

58,5

0

0

78,5

20

0

28,5

78,5

20

0

28,5

78,5

20

0

78,5

20

0

148,5

20

0

0

0

0

148,5

20

0

50

20

0

BG 0002010

Язовир пясъчник

36

BG 0002019

Бяла река

20

30

28,5

37

BG 0002102

Деветашко плато

20

30

28,5

38

BG 0002003

Кресна

20

30

39

BG 0002052

Язовир Жребчево

20

30

40

BG 0002059

Каменски баир

20

41

BG 0002078

Славянка

20

42

BG 0002088

Микре

20

43

BG 0000113

Витоша

44

BG 0000495

Рила

45

BG 0002012

Крумовица

20

20
0

50

20
x2
0

35

70

70

78,5

20

0

148,5

20

0

28,5

78,5

20

0

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

58,5

0

0

0

0

0

30

28,5

78,5

20

0

70

46

BG 0002013

Студен кладенец

20

30

28,5

78,5

20

0

47

BG 0002039

20

30

28,5

78,5

20

0

20

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

58,5

0

0

30

28,5

148,5

20

0

BG 0002083

Хърсовска река
Свищовско - Беленска
низина

49

BG 0000273

Бургаско езеро

50

BG 0002099

Кочериново

20

51

BG 0002103

Злато поле

20

30

28,5

78,5

20

0

52

BG 0002105

Персенк

20

30

28,5

78,5

20

0

53

BG 0002111

Велчево

20

30

28,5

148,5

20

0

54

BG 0002079

Осогово

20

30

28,5

78,5

20

0

55

BG 0002107

Бобошево

20

70

30

28,5

148,5

20

0

56

BG 0002108

Скрино

20

70

30

28,5

148,5

20

0

57

BG 0002020

Радинчево

20

30

28,5

78,5

20

0

58

BG 0002071

20

30

28,5

78,5

20

0

48

70

70

BG 0002070

Мост Арда
Рибарници Хаджи
Димитрово

20

30

28,5

78,5

20

0

60

BG 0002057

Бесапарски ридове

20

30

28,5

78,5

20

0

61

BG 0002014

Маджарово

20

30

28,5

78,5

20

0

62

BG 0000332

Карлуковски карст

20

30

28,5

78,5

20

0

63

BG 0000240

Студенец

20

30

28,5

78,5

20

0

64

BG 0002053

Врачански Балкан

20

30

28,5

78,5

20

0

65

BG 0002040

Странджа

30

28,5

58,5

0

0

66

BG 0002069

Рибарници Звъничево

30

28,5

78,5

20

0

67

BG 0002089

Ноевци

70

30

28,5

128,5

0

0

68

BG 0002101

Мещица

70

30

28,5

128,5

0

0

69

BG 0002100

Долна Козница

20

70

30

28,5

148,5

20

0

70

BG 0002030

Комплекс Калимок

20

30

28,5

78,5

20

0

71

BG 0002022

20

30

28,5

78,5

20

0

20

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

58,5

0

0

28,5

28,5

0

0

28,5

78,5

20

0

0

0

0

59

BG 0002058

Язовир Розов кладенец
Сините камъни Гребенец

73

BG 0002063

Западни Родопи

74

BG 0002087

Марица Пловдив

75

BG 0002062

Лудогорие

72

76

20

20

30

BG 0000237

Остров Пожарево

77

BG 0000270

Атанасовско езеро

20

30

28,5

78,5

20

0

78

BG 0002027

Язовир Малко Шарково

20

30

28,5

78,5

20

0

79

BG 0002074

Никополско плато

20

30

28,5

78,5

20

0

80

BG 0002090

Берковица

20

30

28,5

148,5

20

0

81

BG 0002092

Харманлийска река

20

30

28,5

78,5

20

0

82

BG 0002093

Овчарово

20

30

28,5

148,5

20

0

83

BG 0002106

Язовир Ивайловград

20

30

28,5

78,5

20

0

84

BG 0002041

Комплекс Ропотамо

20

30

28,5

78,5

20

0

85

BG 0002029

Котленска планина

20

30

28,5

78,5

20

0

86

BG 0002081

Марица-Първомай

20

28,5

78,5

20

0

87

BG 0000152

Поморийско езеро

20

30

50

20

0

88

BG 0002016

Рибарници Пловдив

20

30

50

20

0

89

BG 0002051

Калиакра

20

30

28,5

78,5

20

0

90

BG 0002043

Емине

20

30

28,5

78,5

20

0

91

BG0002050

20

30

28,5

78,5

20

0

70
70

30

30

BG0000156

Дуранкулашко езеро
Шабленски езерен
комплекс

20

30

28,5

78,5

20

0

93

BG0002098

Рупите

20

30

28,5

78,5

20

0

94

BG0002072

Мелнишки пирамиди

20

30

28,5

78,5

20

0

95

BG0002026

Дервенски възвишения

20

30

28,5

78,5

20

0

92

30
30

96

BG0002073

Добростан

97

BG0002109

Васильовска планина

98

BG0002077

Бакърлъка

BG0002113

Триград - Мурсалица

BG0002076

Места

99
10
0
10
1
10
2

BG0002066
BG0002021

Западна Странджа
Сакар

28,5
70
20

70

20
2
0

20

65

70

30

30

58,5

0

0

100

0

0

30

28,5

58,5

0

0

30

28,5

148,5

20

0

30

28,5

58,5

0

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5 20

30

28,5 70

30

30 30

0

30

Легенда към Таблица № 1
Наименование на колоната

№ по
колона

№ по ред
КОД
ИМЕ
Премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета), при
ползването на земеделски земи като такива
Използването на не селективни средства за борба с вредителите по горите (в селското
стопанство)
Косенето на ливади до 01 юли
Разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения
Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади

1
2
3
4
5
6
7
8

Косенето на ливадите от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 9
15 юли
Промяна на предназначението и/ или начина на трайно ползване на ливади пасища,
поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, крайбрежни клифове /скали/ в
селскостопанския и горския фонд, с изключение на случаите, при които промяната е
свързана с: изпълнението на дейностите по предоставените с РМС концесии за добив на
суров нефт от находище „Тюленово” и концесия за добив на природен газ от находище
„Българево”, изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на
съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на
техническата инфраструктура; реализиране на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, за които към датата на обнародване на заповедта в ДВ има
завършена процедура по Глава 6 от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР.
Промяна предназначението на и/ или начина на трайно полазване на ливади, пасища,
поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и
горския фонд, с изключение на случите, при които промяната е свързана с: изпълнението
на дейностите по предоставената с РМС концесия за добив на природен газ от находище
„Дуранкулак” и т.н.
Промяна предназначението на и/ или начина на трайно полазване на ливади, пасища,
поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопански и
горския фонд, с изключение на случите, при които промяната е свързана с: изграждането
на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за третиране на
отпадъците, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти)
на техническата инфраструктура; реализация на други ППП и ИП, за които към датата на
одобряване на заповедта в „ДВ” има завършена процедура по реда на Глава шест от
ЗООС и/ или по чл. 31 от ЗБР
Разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми земи
A)
Ограничения
за
постоянни
пасища
(пасища,
ливади
и
мери)
=
(4+6+7+8+9+10+11+12+13). В случаите, в които в една защитена зона са въведени две
или повече от забраните в колона 7, 10, 11, 12 или 13 се начислява компенсаторно
плащане само за една от тях.
В) Ограничения за обработваеми земи = (4 + 5)

10

11

12

13
14

15

