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I. Кръстосано съответствие – общи принципи 

Системата за кръстосано съответствие е изградена от Законоустановените изисквания 

за управление (ЗИУ) и Условията за добро земеделско и екологично състояние.  

Задълженията в рамките на системата за кръстосано съответствие се прилагат 

единствено по отношение на селскостопанската дейност на земеделския стопанин или 

земеделската площ на стопанството. 

Националните стандарти от Условията за добро земеделско и екологично състояние са 

определени със Заповед на Министъра на земеделието и храните. 

Законоустановените изисквания за управление, изброени в приложение II на Регламент 

(ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г., се определят от законодателството на 

Европейския съюз в следните области: 

а) обществено здраве, здраве на животните и на растенията, 

б) околна среда, 

в) хуманно отношение към животните. 

Актовете, посочени в приложение II, се прилагат съобразно текстовете им в сила, а 

директивите – така, както се прилагат от държавите-членки. Това означава, че 

Законоустановените изисквания за управление се прилагат така, както са въведени в 

българското законодателство.  

Всеки земеделски стопанин, който получава плащания по Схемата за единно плащане 

на площ, спазва Законоустановените изисквания за управление, посочени в приложение 

II на Регламент (ЕО) № 73/2009 в съответствие със следния график: 

а) изискванията, посочени в буква А от приложение II на Регламент (ЕО) № 73/2009, се 

прилагат от 1 януари 2012 г.; 

б) изискванията, посочени в буква Б от приложение II на Регламент (ЕО) № 73/2009, се 

прилагат от 1 януари 2014 г.; 

в) изискванията, посочени в буква В от приложение II на Регламент (ЕО) № 73/2009, се 

прилагат от 1 януари 2016 г. 

Всички задължения за земеделския стопанин от Законоустановените изисквания за 

управление, които се прилагат в България от 2012 г. са подробно разписани в 

Ръководството за прилагане на законоустановените изисквания за управление, 

посочени в чл. 4 и 5 и изброени в приложение II буква А от Регламент (ЕО) № 73/2009 

на Съвета от 19 януари 2009 г., одобрено със Заповед № РД 09-114/07.02.2012 г. на 

Министъра на земеделието и храните. 

От 2012 г. съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 73/2009 Законоустановените 

изисквания за управление, посочени в буква А от приложение II на Регламент (ЕО) № 

73/2009 стават задължителни за земеделския стопанин, който получава директни 

плащания. Тези изисквания и задължения не са нови за земеделския стопанин, тъй като 

те са част от съответното секторно законодателство, прилагано до момента. Те ще 

продължат да бъдат прилагани и контролирани в рамките на секторното 

законодателство. От 2012 г. започва да се прави връзка между Законоустановените 

изисквания за управление и директните плащания, които получава земеделският 

стопанин.  

Когато не са спазени Условията за добро земеделско и екологично състояние или 

Законоустановените изисквания за управление, в който и да е момент през дадена 

календарна година и това неспазване е резултат на действие или бездействие, за което 
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пряка отговорност носи земеделският стопанин, подал заявлението за подпомагане през 

съответната календарна година, общата сума на директните плащания, които са 

предоставени или следва да бъдат предоставени на този земеделски стопанин се 

намалява или не се изплаща.  

Процентът на намалението зависи от тежестта, степента, продължителността и 

системността на установеното неспазване и може да достигне до пълно изключване от 

една или няколко схеми за подпомагане за една или повече календарни години. 

„Степента“ на неспазване се определя като се вземе предвид по-специално дали 

неспазването има сериозно влияние или дали е ограничено до самото стопанство. 

„Тежестта“ на неспазването зависи по-специално от значението на последствията от 

неспазването, като се вземат предвид целите на въпросното изискване или стандарт. 

„Продължителността“ на неспазването зависи по-специално от продължителността от 

време, през която трае ефектът, или от възможността този ефект да бъде прекратен с 

разумни средства. „Системно“ неспазване означава неспазване на едно и също 

изискване, стандарт или задължение, установено повече от веднъж в рамките на 

последователен период от три календарни години, при условие че земеделският 

стопанин е бил уведомен за предишното неспазване и, според случая, е имал 

възможността да вземе необходимите мерки, за да елиминира това предишно 

неспазване. 

В случай на неспазване по небрежност процентът на намалението на плащанията не 

надвишава 5 %, а в случаите на повторно неспазване – 15 %. В случай на умишлено 

неспазване процентът на намалението на плащанията по принцип не е по-нисък от 20 % 

и може да доведе до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в 

продължение на една или повече календарни години. Въпреки това, разплащателната 

агенция може, на основата на оценка, направена от компетентния контролен орган в 

оценъчната част на доклада за проверката да реши да намали този процент до не по-

малко от 15 % или, когато е целесъобразно, да увеличи този процент до 100 % от 

общата сума. 

Редукциите при неспазване на изискванията за кръстосано съответствие се поставят в 

съответствие с областите на кръстосано съответствие. „Области на кръстосано 

съответствие” означава различни области със Законоустановени изисквания за 

управление и Условията за добро земеделско и екологично състояние. Съгласно 

тълкуването получено от службите на Европейската комисия с писмо 

D3/JAP/mb/Ares(2012)/795036/25 юни 2012 г. от г-н Хосе Мануел Силва Родригес, 

Генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони” за България през 

2012 г и 2013 г. се прилагат следните области на кръстосано съответствие: 

 Условия за добро земеделско и екологично състояние 

 Област А (Околна среда, идентификация и регистрация на животните) – 

Законоустановени изисквания за управление 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8  

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 73/2009, Регламент (ЕО) № 

1122/2009 и писмо Agri D3/JAP/mb/D(2012)/612757/14 май 2012 г. от г-н Хосе Мануел 

Силва Родригес, Генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони” 

към Европейската комисия по отношение на директните плащания при установяване на 

неспазване на изискванията на кръстосаното съответствие редукция на плащанията се 

поставя върху плащанията по следните схеми – Схема за единно плащане на площ; 

Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими 

ферми; Схема за поддържане на производството на краве мляко в 

необлагодетелстваните райони; Схема за поддържане на производството на краве 

мляко в нитратно уязвимите зони; Схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в 
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икономически уязвими общини в Южна България; Схема за отглеждане на овце-майки 

и кози-майки в необлагодетелствани райони; Схема за подобряване на качеството на 

плодове и зеленчуци, произвеждани в България и Схемата за ягоди и малини, 

необвързана с производството. 

Бенефициент, който получава плащания по член 36, буква а), подточки i)-v) и член 36, 

буква б, подточки i), iv) и v) от Регламент 1698/2005 на Съвета от 20.09.2005г., спазва, в 

рамките на цялото стопанство, Законоустановените изисквания за управление и 

Условията за добро земеделско и екологично състояние, предвидени в членове 5 и 6 от 

и в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 73/2009. 

Изискванията на кръстосаното съответствие се прилагат и за схемите, предвидени в 

членове 85п, 103р и 103с от Регламент (ЕО)№ 1234/2007. 
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II. Показатели при извършване на проверки за спазване на стандартите и изискванията по кръстосано съответствие 

Област ДЗЕУ/ЗИУ Стандарт/Изискване Тежест Степен 
Продължите

лност 

Добро 

земеделско и 

екологично 

състояние 

Опазване на 

почвата от 

ерозия 

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 с изключение на площи 

за производство на тютюн. 

Много ниска - включени 30 % култури със 

слята повърхност; 

Ниска - включени 20 % култури със слята 

повърхност; 

Средна - включени 10 % култури със слята 

повърхност; 

Висока - не включени култури със слята 

повърхност; 

Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 

Национален стандарт 1.2. За отглеждане на земеделски култури се 

забранява използването на крайречни площи на разстояние по-малко 

от 5 m от реката. 

Ниска - частично навлизане в ивицата от 5 м 

от реката; 

Висока - отглеждат се земеделски култури в 

ивицата от 5 м от реката; Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 

Национален стандарт 1.3. Задължително е запазването и 

поддържането на съществуващите трайни тераси в блока на 

земеделското стопанство и/или земеделски парцел и сключването на 

споразумения между земеползвателите на даден физически блок. 

Много ниска - целостта на терасите не е 

нарушена, но липсва сключено 

споразумение; 

Средна - нарушение на съществуващите 

трайни тераси; 

Висока - цялостно разрушение на трайните 

тераси; 

Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 

Запазване 

на 

органичнот

о вещество 

Национален стандарт 2.1. На един земеделски парцел се забранява 

монокултурно отглеждане за повече от две поредни години на лен, 

слънчоглед, захарно цвекло, грах. 

Висока - монокултурно отглеждане повече 

от две поредни години на лен, слънчоглед, 

захарно цвекло, грах на един и същи 

земеделски парцел; 
Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 
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Област ДЗЕУ/ЗИУ Стандарт/Изискване Тежест Степен 
Продължите

лност 

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. 

Ниска - установено изгаряне на стърнища от 

полски култури на площ до 1 ха 

включително; 

Средна - установено изгаряне на стърнища 

от полски култури на площ над 1 ха до 5 ха; 

Висока - установено изгаряне на стърнища 

от полски култури на площ над 5 ха; 

Ограничено в 

стопанството 

Разпростира 

се извън 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

Запазване 

на 

структурата 

на почвата 

Национален стандарт 3.1. Забранява се използване на земеделска 

техника в парцели с преовлажнена почва. 

Средна - установенвяване на следи от 

използване на земеделска техника в парцели 

с преовлажнена почва; 
Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

Осигуряван

е на 

минимално 

ниво на 

поддръжка 

на 

естественит

е 

местообита

ния 

Национален стандарт 4.1: Земеделски стопани, ползващи 

постоянно затревени площи (пасища и ливади), са длъжни да 

поддържат минимална гъстота от 0,15 животински единици на 

хектар (ЖЕ/ха) или да извършват минимум 1 коситба за съответната 

година - до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за 

планинските райони включени в обхвата на необлагодетелстваните 

планински райони. За равнинните райони, при наличие на заповед за 

обявяване на съответната защитена зона от Националната екологична 

мрежа "Натура 2000", издадена по реда на Закона за биологичното 

разнообразие, с включена в нея забрана за косене до определена дата, 

срокът за извършване на коситба се удължава с 15 дни, след изтичане 

срока на забраната. 

Много ниска - При поддържане чрез паша 

– не е осигурена минимална гъстота от  0,15 

ЖЕ/ха; При поддържане чрез косене – 

установена неподдържана постоянно 

затревена площ от 5 до 10% от постоянно 

затревените площи на стопанството; 

Ниска - При поддържане чрез косене - 

установена неподдържана постоянно 

затревена площ над 10 до 30 % от постоянно 

затревените площи на стопанството; 

Средна - При поддържане чрез косене - 

установена неподдържана постоянно 

затревена площ над 30  до 50 % от постоянно 

затревените площи на стопанството; 

Висока - При поддържане чрез косене - 

установена неподдържана постоянно 

затревена площ над 50 % от постоянно 

затревените площи на стопанството; 

Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 
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Област ДЗЕУ/ЗИУ Стандарт/Изискване Тежест Степен 
Продължите

лност 

Национален стандарт 4.2. Задължително е постоянните пасища и 

ливади да се почистват от нежелана растителност - орлова папрат 

(Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus 

altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus). 

Много ниска - наличие на растения от 

видовете къпина, орлова папрат, чемерика, 

айлант и аморфа на парцели, декларираната 

площ на които е от 1 до 5% (вкл.) от общо 

декларираната площ на постоянно 

затревените площи на стопанството. 

Ниска - наличие на растения от видовете 

къпина, орлова папрат, чемерика, айлант и 

аморфа на парцели, декларираната площ на 

които е от 5 до 20% (вкл.) от общо 

декларираната площ на постоянно 

затревените площи на стопанството. 

Средна - наличие на растения от видовете 

къпина, орлова папрат, чемерика, айлант и 

аморфа на парцели, декларираната площ на 

които е от 20 до 50% (вкл.) от общо 

декларираната площ на постоянно 

затревените площи на стопанството. 

Висока - наличие на растения от видовете 

къпина, орлова папрат, чемерика, айлант и 

аморфа на парцели, декларираната площ на 

които е над 50% от общо декларираната 

площ на постоянно затревените площи на 

стопанството. 

Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 

Национален стандарт 4.3. Задължително е да се запазват 

съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското 

стопанство и/или земеделския парцел. 

Средна - нарушение на съществуващите 

полски граници (синори) в БЗС и/или 

земеделски парцел от стопанството; 

Висока - цялостно разрушение на полските 

граници (синори) в БЗС и/или земеделски 

парцел от стопанството; 

Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 

Национален стандарт 4.4. Задължително е опазването на 

земеделски площи в близост до гори от навлизането на дървесна и 

храстовидна растителност в тях. 

Много ниска - разпространение на нова 

несъществуваща до момента дървесна и 

храстовидна растителност; 

Ниска - разпространение на нова 

несъществуваща до момента дървесна и 

храстовидна растителност на повече от 

половината на парцела; 

Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 
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Опазване и 

управление 

на 

използванет

о на водите 

Национален стандарт 5.1. При използване на вода за напояване, 

земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за 

право на ползване (разрешително, договор и др.). 

Средна - земеделският стопанин не 

притежава документи за право на ползване 

(разрешително, договор и др.) при 

използване на вода за напояване; 
Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 

Национален стандарт 5.2. Задължително е осигуряването на 

буферни ивици с ширина минимум 5 метра по протежение на 

повърхностни водни обекти (реки, язовири, езера, море), с 

изключение на оризовите клетки, чрез естествена растителност 

(трева, дървета, храсти) или поддържани в чим. Забранява се 

прилагането на минерални и органични азотсъдържащи торове в 

буферните ивици. 

Ниска - ширината на буферната ивица е по-

малко от 5 метра; 

Висока - липса на обособена буферна ивица 

и/или прилагане и съхранение на минерални 

и органични азотсъдържащи торове (оборски 

тор) в буферните ивици; 

Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 

Околна среда ЗИУ 1 - 

Опазване на 

дивите 

птици 

ЗИУ 1.1. Забрана за: 1. умишлено улавяне или убиване на диви 

птици с каквито и да е уреди, средства и методи; 2. умишлено 

разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; 3. умишлено 

унищожаване на яйца на диви птици, включително в случаите, 

когато те са изоставени; 4. умишлено обезпокояване на дивите 

птици, особено през периода на размножаване и отглеждане на 

малките;* 

*Забраните важат за земеделски стопанства на цялата територия на 

страната 

Много ниска - ограничено до една птица, 

гнездо или 1-3 яйца, обезпокояване на 

птици; 

Ниска - ограничено до две птици, две гнезда 

или 4-5 яйца; 

Средна - ограничено до три птици, три 

гнезда или 6-8 яйца; 

Висока - над три птици, три гнезда или 8 

яйца (=25-100%) 

* прибавя се по 5% допълнително наказание 

за всяка птица, гнездо и яйце над 

определения за висока тежест брой (над 3 

бр.) 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 1.2. НАТУРА зона за птиците (забрани): 
Забрана за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, 

единични и група дървета) при ползването на земеделските земи като 

такива;* 

* Ограничения за постоянно затревени площи (пасища, ливади и 

мери) и обработваеми земи 

Много ниска - премахване от 1 до 3 

единични дървета; 

Ниска - премахване от 1 до 3 

характеристики на ландшафта (синор, група 

дървета); 

Средна - премахване от 4 до 6 

характеристики на ландшафта (синор, група 

дървета); 

Висока - премахване над 7 характеристики 

на ландшафта (синор, група дървета); 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 
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ЗИУ 1.3. НАТУРА зона за птиците (забрани):Забрана за 

използване на неселективни средства за борба с вредителите по 

горите (в селското стопанство);* 

* Ограничения за обработваеми земи и трайни насаждения 

Установено използване на неселективни 

средства върху площ: 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от площите в 

защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от площите в 

защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от площите в 

защитената зона; 

Висока - над 2 ха от площите в защитената 

зона; 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 1.4. НАТУРА зона за птиците (забрани): 
Забрана за косене на ливадите до 01 юли;* 

*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища, ливади и 

мери) 

Установено косене на ливадите до 01 юли 

на площ: 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Висока - над 2 ха от постоянно затревените в 

защитената зона; 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 1.5. НАТУРА зона за птиците (забрани): 

Забрана за разораване и залесяване на ливади, пасища и мери, както 

и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;* 

*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища, ливади и 

мери) 

Установено разораване на постоянно 

затревена площ с размер: 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Висока - над 2 ха от постоянно затревените в 

защитената зона; 

Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 
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ЗИУ 1.6. НАТУРА зона за птиците (забрани): 

Забрана за използване на пестициди и минерални торове в пасища и 

ливади;* 

*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища, ливади и 

мери) 

Установено използване на пестициди и 

минерални торове върху площ: 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Висока - над 2 ха от постоянно затревените 

площи в защитената зона; 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 1.7. НАТУРА зона за птиците (забрани):Забрана за косене на 

ливадите от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и 

преди 15 юли;* 

*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища, ливади и 

мери) 

Установено косене на ливадите до 15 юли 

на площ: 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Висока - над 2 ха от постоянно затревените в 

защитената зона; 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 1.8. НАТУРА зона за птиците (забрани): 

Забрана за 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 със: изпълнението на дейностите по предоставените с 

решение на министерски съвет (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 шеста от Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС) и/или чл. 31 ЗБР;* 

*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища, ливади и 

мери) 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Висока - над 2 ха от постоянно затревените в 

защитената зона; 
Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 
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ЗИУ 1.9. НАТУРА зона за птиците (забрани): 

Забрана за промяна предназначението на и/или начина на трайно 

ползване 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 със: 

изпълнението на дейностите по предоставената с РМС концесия за 

добив на природен газ от находище "Дуранкулак" и т.н.* 

*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища, ливади и 

мери) 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Висока - над 2 ха от постоянно затревените в 

защитената зона; 

Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 

ЗИУ 1.10. НАТУРА зона за птиците (забрани): 

Забрана за промяна предназначението на и/или начина на трайно 

ползване 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 със: 

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 планове, 

програми проекти и  инвестиционни предложения, за които към 

датата на одобряване на заповедта в "ДВ" има завършена процедура 

по реда на глава шеста от ЗООС и/ или по чл. 31 ЗБР.* 

*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища, ливади и 

мери) 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Висока - над 2 ха от постоянно затревените в 

защитената зона; Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 

ЗИУ 1.11. НАТУРА зона за птиците (забрани):Забрана за 

разораване на пасищата и превръщането им в обработваеми земи.* 

*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища, ливади и 

мери) 

Установено разораване на постоянно 

затревени площи с размер: 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Висока - над 2 ха от постоянно затревените в 

защитената зона; 

Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 



Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България 

 

Стр.  12 от 27 
 

Област ДЗЕУ/ЗИУ Стандарт/Изискване Тежест Степен 
Продължите

лност 

ЗИУ 2 - 

Опазване на 

подземните 

води от 

замърсяван

е, 

причинено 

от 

определени 

опасни 

вещества 

ЗИУ 2.1. Забрана за пряко отвеждане на вещества от Списък I  и 

Списък II в подземните води, освен в случаите на издадено 

разрешително и при спазване на условията в него. 

На територията на земеделското стопанство не са установени 

тръбопроводи, попивни или инжекционни кладенци, през които 

пряко се отвеждат отпадъчни води от земеделската дейност в 

подземните води. 

Висока - установено пряко отвеждане на 

вещества от Списък I и Списък II в 

подземните води; 

Разпростира 

се извън 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 2.2. Забрана за непряко отвеждане на вещества от Списък I  и 

Списък II в подземните води, освен в случаите на издадено 

разрешително и при спазване на условията в него. 

На територията на земеделското стопанство не са установени 

тръбопроводи, ями, шахти и др., посредством които да се изливат 

отпадъчни води, които непряко - през почвения слой, в резултат от 

земеделската дейност попадат в подземните води. 

Предприети са мерки за недопускане на замърсяване на почвената 

повърхност, земите и терените на стопанството при съхранение и 

употреба на пестициди, минерални торове, дезинфекционни 

разтвори, минерални масла и горива, ветеринарномедицински 

препарати, както и други вещества от Списък І и Списък ІІ. 

Не се установяват и няма признаци за нерегламентирано изхвърляне 

на твърди отпадъци от стопанството,съдържащи такива материали; 

разливане на течности върху земята и в повърхностните водни 

обекти. 

Ниска - установено ограничено непряко 

отвеждане на вещества от Списък I и Списък 

II - проникване под повърхността на почвата 

до 10 см; 

Средна - установено ограничено непряко 

отвеждане на вещества от Списък I и Списък 

II - проникване под повърхността на почвата 

над 10 см; 

Висока - установено разливане на вещества 

от Списък I и Списък II в повърхностни 

водни обекти; 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 3 - 

Опазване на 

околната 

среда и по-

специално 

на почвата 

при 

ЗИУ 3.1 Забрана за внасяне в земеделските земи на утайки от 

пречистватeлни станции за отпадъчни води от населени места чрез 

употребата им в земеделието, когато няма разрешение по чл. 6, ал. 1 

т.3 от ЗОЗЗ, издадено от БАБХ; 

Средна 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 
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употреба на 

утайки от 

отпадъчни 

води 

ЗИУ 3.2 Забрана за внасяне в земеделските земи на утайки от 

пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места чрез 

употребата им в земеделието, когато има разрешение от БАБХ, 

върху: 

а) ливади, пасища или площи, засети с фуражни култури, ако се 

използват за паша или фуражните култури се прибират в срок, по-

кратък от 45 дни, след употребата на утайките; 

б) почви, върху които се отглеждат овощни видове, зеленчукови 

култури и лозя, с изключение на овощни дървета; 

в) почви, предназначени за отглеждане на овощни, зеленчукови и 

други култури, които са в директен контакт с почвата и се 

консумират в сурово състояние, за период 10 месеца преди и по 

време на събиране на реколтата; 

г) крайбрежни заливаеми ивици, речни русла и защитни диги; 

д) пояс I и II на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди; 

Ниска - а) и/или б) 

Висока - в) и/или г) и/или д) 

Ограничено в 

стопанството 

- а), б), в) 

Разпростира 

се извън 

стопанството 

- г), д) 

Естествено 

възобновими 

- а), б), в) 

Да се 

коригира - г), 

д) 

ЗИУ 4 - 

Опазване на 

водите от 

замърсяван

е с нитрати 

ЗИУ 4.1. Спазване на периодите на внасяне на азотсъдържащи 

торове; 
Средна Разпростира 

се извън 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 4.2. Спазване на начините на внасяне на азотсъдържащите 

торове; 
Много ниска 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 4.3. Спазване на годишната норма на торене с органични 

торове; 

Ниска -превишение от 17 кг. до 21 кг.  

Средна - превишение над 21 кг. 
Разпростира 

се извън 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 4.4. Спазване на мерките за торене на равнинни терени 

(отстояние от водни обекти); 
Средна 

Разпростира 

се извън 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 4.5. Спазване на ограничителните мерки за торене (при почви с 

лек механичен състав, замръзнали, преувлажнени, покрити със 

снежна покривка); 

Средна 
Разпростира 

се извън 

стопанството 

Естествено 

възобновими 
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Област ДЗЕУ/ЗИУ Стандарт/Изискване Тежест Степен 
Продължите

лност 

ЗИУ 4.6. Спазване на допълнителните мерки на наклонени терени; Средна Разпростира 

се извън 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 4.7. Спазване на изискванията при съхранение на оборски тор;  

Средна - от 1 до 5 ЖЕ 

Висока - над 5 ЖЕ 

Разпростира 

се извън 

стопанството 

Да се 

коригира 

ЗИУ 4.8. Спазване на изискванията при съхранение на силаж; Средна 
Разпростира 

се извън 

стопанството 

Да се 

коригира 

ЗИУ 4.9. Спазване на изискванията при съхранение на минерални 

торове; 
Средна Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 

ЗИУ 4.10. Спазване на изискванията за опазване на околната среда 

при товарене и транспорт на азотсъдържащите торове (органични и 

минерални); 

Средна 
Разпростира 

се извън 

стопанството 

Да се 

коригира 

ЗИУ 5 - 

Опазване на 

хабитатите 

и дивата 

флора и 

фауна 

ЗИУ 5.1. Забрана за умишлено бране, събиране, отрязване, 

изкореняване или друг начин на унищожаване на екземпляри от 

защитени растителни видове, в обхвата на Директива 92/43, 

включени в приложения 2 и 3 на Закона за биологичното 

разнообразие в техните естествени области на разпространение 

съгласно Списък 1; 

 

Средна - установено умишлено бране, 

събиране, отрязване; 

Висока - установено умишлено 

изкореняване, унищожаване; Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ5.2 На площите от стопанството, попадащи в защитена зона от 

Националната екологична мрежа "Натура 2000", се спазват забраните 

и ограниченията за земеделска дейност, включени в заповедта за 

обявяване и плана за управлението й. 

Когато защитената зона за опазване на природните местообитания 

съвпада със защитена територия съгласно Закона за защитените 

територии и в заповедта за обявяването й няма разписани конкретни 

забрани и ограничения, земеделският стопанин спазва режима за 

опазване и ползване на защитената територия; 

Неприложимо 

Непр. Непр. 
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Обществено 

здраве и 

здраве на 

животните 

Идентификац

ия и 

регистрация 

на животните 

ЗИУ 6 - 

Регистраци

я и 

идентифика

ция на 

свине 

ЗИУ 6.1. Изискване животновъдния обект да е регистриран по чл. 51 

или чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 
Висока 

До един ЖО 

За повече от 

един ЖО 

Да се 

коригира 

ЗИУ 6.2. Изискване в животновъдния обект да бъде поддържан 

актуален регистър по утвърден от БАБХ образец на хартиен носител 

или в електронен вид; 

Много ниска - инцидентни пропуски, но 

подкрепени с документи; 

Ниска - има регистър, не е актуален и няма 

пълен комплект документи; 

Средна - има регистър, но не е актуален и 

липсват подкрепящи документи; 

Висока - няма регистър; 

До един ЖО 

За повече от 

един ЖО 

Да се 

коригира 

ЗИУ 6.3. Изискване животните в обекта да са идентифицирани 

съгласно нормативните изисквания (с изключение на животните 

родени в стопанството, които не го напускат); 

Много ниска - 1 животно в стадо от 1-10 

животни; до 2 животни от стадо от 11 до 20 

животни; не повече от 10 % от животните в 

стадо над 20 животни; 

Ниска - 2 или 3 животни в стадо от 2-10 

животни; не повече от 30 % от животните в 

стадо от 11-20 животни; повече от 10 % от 

животните, и не повече от 30 % от 

животните от стадо с над 20 животни; 

Средна - 4 или повече животни в стадо от 4-

10 животни; над 30 % от животните в стадо 

от 11-20 животни; повече от 30 % от 

животните в стадо над 20 животни; 

Висока - 5 и повече животни в стадо от 5-10 

животни; над 40 % от животните в стадо от 

11-20 животни; над 40% от животните от 

стадо с над 20 животни; 

До един ЖО 

За повече от 

един ЖО 

Да се 

коригира 
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ЗИУ 6.4. Изискване за уведомяване на ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдния обект за всички раждания, смъртни 

случаи и движения на животните в рамките на (3-) 7 дни; 

Много ниска - 1 животно в стадо от 1-10 

животни; до 2 животни от стадо от 11 до 20 

животни; не повече от 10 % от животните в 

стадо над 20 животни; 

Ниска - 2 или 3 животни в стадо от 2-10 

животни; не повече от 30 % от животните в 

стадо от 11-20 животни; повече от 10 % от 

животните, и не повече от 30 % от 

животните от стадо с над 20 животни; 

Средна - 4 или повече животни в стадо от 4-

10 животни; над 30 % от животните в стадо 

от 11-20 животни; повече от 30 % от 

животните в стадо над 20 животни; 

Висока - 5 и повече животни в стадо от 5-10 

животни; над 40 % от животните в стадо от 

11-20 животни; над 40% от животните от 

стадо с над 20 животни; 

До един ЖО 

За повече от 

един ЖО 

 

Да се 

коригира 

ЗИУ 7 - 

Регистраци

я и 

идентифика

ция на едър 

рогат 

добитък 

(ЕРД) 

ЗИУ 7.1. Изискване животновъдния обект да е регистриран по чл. 51 

или чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 
Висока 

До един ЖО 

За повече от 

един ЖО 

Да се 

коригира 

ЗИУ 7.2. Изискване в животновъдния обект да бъде поддържан 

актуален регистър по утвърден от БАБХ образец на хартиен носител 

или в електронен вид; 

Много ниска - инцидентни пропуски, но 

подкрепени с документи 

Ниска - има регистър, не е актуален и няма 

пълен комплект документи 

Средна - има регистър, но не е актуален и 

липсват подкрепящи документи 

Висока - няма регистър До един ЖО 

За повече от 

един ЖО 

Да се 

коригира 
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ЗИУ 7.3. Изискване животните в обекта да са идентифицирани 

съгласно нормативните изисквания (с изключение на животните до 

20 дни от раждането и до 20 дни от минаването на граничния пункт 

при внос от трета страна); 

Много ниска - 1 животно в стадо от 1-10 

животни; до 2 животни от стадо от 11 до 20 

животни; не повече от 10 % от животните в 

стадо над 20 животни; 

Ниска - 2 или 3 животни в стадо от 2-10 

животни; не повече от 30 % от животните в 

стадо от 11-20 животни; повече от 10 % от 

животните, и не повече от 30 % от 

животните от стадо с над 20 животни; 

Средна - 4 или повече животни в стадо от 4-

10 животни; над 30 % от животните в стадо 

от 11-20 животни; повече от 30 % от 

животните в стадо над 20 животни; 

Висока - 5 и повече животни в стадо от 5-10 

животни; над 40 % от животните в стадо от 

11-20 животни; над 40% от животните от 

стадо с над 20 животни; 

До един ЖО 

За повече от 

един ЖО 

Да се 

коригира 

ЗИУ 7.4. Изискване за уведомяване на ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдния обект за всички раждания, смъртни 

случаи и движения на животните в рамките на (3-) 7 дни; 

Много ниска - 1 животно в стадо от 1-10 

животни; до 2 животни от стадо от 11 до 20 

животни; не повече от 10 % от животните в 

стадо над 20 животни; 

Ниска - 2 или 3 животни в стадо от 2-10 

животни; не повече от 30 % от животните в 

стадо от 11-20 животни; повече от 10 % от 

животните, и не повече от 30 % от 

животните от стадо с над 20 животни; 

Средна - 4 или повече животни в стадо от 4-

10 животни; над 30 % от животните в стадо 

от 11-20 животни; повече от 30 % от 

животните в стадо над 20 животни; 

Висока - 5 и повече животни в стадо от 5-10 

животни; над 40 % от животните в стадо от 

11-20 животни; над 40% от животните от 

стадо с над 20 животни; 

До един ЖО 

За повече от 

един ЖО 

Да се 

коригира 
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 ЗИУ 7.5. Изискване за отглежданите животни от ЕРД да бъде 

издаден ветеринарномедицински паспорт в рамките на 

законоустановения срок; 

Много ниска - 1 животно в стадо от 1-10 

животни; до 2 животни от стадо от 11 до 20 

животни; не повече от 10 % от животните в 

стадо над 20 животни; 

Ниска - 2 или 3 животни в стадо от 2-10 

животни; не повече от 30 % от животните в 

стадо от 11-20 животни; повече от 10 % от 

животните, и не повече от 30 % от 

животните от стадо с над 20 животни; 

Средна - 4 или повече животни в стадо от 4-

10 животни; над 30 % от животните в стадо 

от 11-20 животни; повече от 30 % от 

животните в стадо над 20 животни; 

Висока - 5 и повече животни в стадо от 5-10 

животни; над 40 % от животните в стадо от 

11-20 животни; над 40% от животните от 

стадо с над 20 животни; 

До един ЖО 

За повече от 

един ЖО 

Да се 

коригира 

ЗИУ 8 - 

Регистраци

я и 

идентифика

ция на овце 

и кози 

ЗИУ 8.1. Изискване животновъдния обект да е регистриран по чл. 51 

или чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 
Висока 

До един ЖО 

За повече от 

един ЖО 

Да се 

коригира 

ЗИУ 8.2. Изискване в животновъдния обект да бъде поддържан 

актуален регистър по утвърден от БАБХ образец на хартиен носител 

или в електронен вид; 

Много ниска - инцидентни пропуски, но 

подкрепени с документи 

Ниска - има регистър, не е актуален и няма 

пълен комплект документи 

Средна - има регистър, но не е актуален и 

липсват подкрепящи документи 

Висока - няма регистър 

До един ЖО 

За повече от 

един ЖО 

Да се 

коригира 
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ЗИУ 8.3. Изискване животните в обекта да са идентифицирани 

съгласно нормативните изисквания (с изключение на животните до 6 

месеца от раждането и до 14 дни от минаването на граничния пункт 

при внос от трета страна); 

Много ниска - 1 животно в стадо от 1-10 

животни; до 2 животни от стадо от 11 до 20 

животни; не повече от 10 % от животните в 

стадо над 20 животни; 

Ниска - 2 или 3 животни в стадо от 2-10 

животни; не повече от 30 % от животните в 

стадо от 11-20 животни; повече от 10 % от 

животните, и не повече от 30 % от 

животните от стадо с над 20 животни; 

Средна - 4 или повече животни в стадо от 4-

10 животни; над 30 % от животните в стадо 

от 11-20 животни; повече от 30 % от 

животните в стадо над 20 животни; 

Висока - 5 и повече животни в стадо от 5-10 

животни; над 40 % от животните в стадо от 

11-20 животни; над 40% от животните от 

стадо с над 20 животни; 

До един ЖО 

За повече от 

един ЖО 

Да се 

коригира 

ЗИУ 8.4. Изискване за уведомяване на ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдния обект за всички раждания, смъртни 

случаи и движения на животните в рамките на (3-) 7 дни; 

Много ниска - 1 животно в стадо от 1-10 

животни; до 2 животни от стадо от 11 до 20 

животни; не повече от 10 % от животните в 

стадо над 20 животни; 

Ниска - 2 или 3 животни в стадо от 2-10 

животни; не повече от 30 % от животните в 

стадо от 11-20 животни; повече от 10 % от 

животните, и не повече от 30 % от 

животните от стадо с над 20 животни; 

Средна - 4 или повече животни в стадо от 4-

10 животни; над 30 % от животните в стадо 

от 11-20 животни; повече от 30 % от 

животните в стадо над 20 животни; 

Висока - 5 и повече животни в стадо от 5-10 

животни; над 40 % от животните в стадо от 

11-20 животни; над 40% от животните от 

стадо с над 20 животни; 

До един ЖО 

За повече от 

един ЖО 

Да се 

коригира 
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ЗИУ 8.5. Изискване за придвижване на животните с 

ветеринарномедицинско свидетелство; 

Ниска - при липса на един документ за 

движение в една календарна година 

Средна - при липса от 2 до 3 документа за 

движение в една календарна година 

Висока - при липса на над 4 документа за 

движение в една календарна година 

До един ЖО 

За повече от 

един ЖО 

Да се 

коригира* 

*АУАН от 

ОВЛ 
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III.  Матрица за определяне на намалението при установени случаи на неспазване 

Намерение за всяко едно 
изискване/стандарт 

Степен Тежест Продължителност % Намаление 

Небрежност Ограничено в 
стопанството 

Много ниска Естествено възобновими 0%  

Да се коригира 1 %  

Ниска Естествено възобновими 1% 

Да се коригира 

Средна Естествено възобновими 3% 

Да се коригира 

Висока Естествено възобновими 5% 

Да се коригира 

Разпростира се извън 
стопанството 

Много ниска Естествено възобновими 1% 

Да се коригира 

Ниска Естествено възобновими 

Да се коригира 3% 

Средна Естествено възобновими 

Да се коригира 

Висока Естествено възобновими 5% 

Да се коригира 

Умишленост Ограничено в 
стопанството 

Много ниска Естествено възобновими 15% 

Да се коригира 15% 

Ниска Естествено възобновими 15% 

Да се коригира 20% 

Средна Естествено възобновими 20% 

Да се коригира 20% 

Висока Естествено възобновими 25% 

Да се коригира 25-100%* 

Разпростира се извън 
стопанството 

Много ниска Естествено възобновими 20% 

Да се коригира 20% 

Ниска Естествено възобновими 20% 
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Да се коригира 20% 

Средна Естествено възобновими 25% 

Да се коригира 25% 

Висока Естествено възобновими 25% 

Да се коригира 25-100%* 

* Процента на редукцията за всеки отделен случай на неспазване се определя индивидуално 
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IV. Изчисляване на редукции при неспазване на кръстосано съответствие 

съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009г. и Регламент 

(ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009г. 

 

А: Законоустановени изисквания за управление (ЗИУ). 

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ1) – опазване на дивите птици: 

 при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ1 се налага редукция в 

размер съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) 

№ 1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване. 

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ2) – опазване на подземните води 

от замърсяване, причинено от определени опасни вещества: 

 при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ2 се налага редукция в 

размер съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) 

№ 1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване. 

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ3) – опазване на околната среда и 

по-специално на почвата при употребата на утайки от отпадъчни води: 

 при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ3 се налага редукция в 

размер съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) 

№ 1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване. 

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ4) – опазване на водите от 

замърсяване с нитрати: 

 при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ4 се налага редукция в 

размер съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) 

№ 1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване. 

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ5) – опазване на хабитатите и 

дивата флора и фауна: 

 при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ5 се налага редукция в 

размер съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) 

№ 1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване. 

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ6) – регистрация и идентификация 

на свине: 

 при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ6 се налага редукция в 

размер съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) 

№ 1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване. 

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ7) – регистрация и идентификация 

на едър рогат добитък: 

 при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ7 се налага редукция в 

размер съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) 

№ 1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване. 

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ8) – регистрация и идентификация 

на овце и кози: 
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 при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ8 се налага редукция в 

размер съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) 

№ 1122/2009  (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване. 

Б: Национални стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние. 

За опазване на почвата от ерозия: 

Национален стандарт 1.1. – при установено нарушение се налага редукция в размер 

съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 

1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%). 

Национален стандарт 1.2. – при установено нарушение се налага редукция в размер 

съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 

1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%). 

Национален стандарт 1.3. – при установено нарушение се налага редукция в размер 

съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 

1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%). 

За запазване на органичното вещество: 

Национален стандарт 2.1. – при установено нарушение се налага редукция в размер 

съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 

1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%). 

Национален стандарт 2.2. – при установено нарушение се налага редукция в размер 

съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 

1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%). 

Запазване на структурата на почвата: 

Национален стандарт 3.1. – при установено нарушение се налага редукция в размер 

съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 

1122/2009 (не по-голям от 5%). 

Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания). 

Национален стандарт 4.1. – при установено нарушение се налага редукция в размер 

съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 

1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%). 

Национален стандарт 4.2. – при установено нарушение се налага редукция в размер 

съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 

1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%). 

Национален стандарт 4.3. – при установено нарушение се налага редукция в размер 

съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 

1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%). 

Национален стандарт 4.4. – при установено нарушение се налага редукция в размер 

съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 

1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%). 

За опазване и управление на използването на водите: 

Национален стандарт 5.1. – при установено нарушение се налага редукция в размер 

съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 

1122/2009 (не по-голям от 5%). 
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Национален стандарт 5.2. – при установено нарушение се налага редукция в размер 

съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 

1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%). 

 

Съгласно чл. 70, т.7 от Регламент (ЕО) № 1122/2009, несъответствието на даден 

стандарт, който също се счита за изискване, се счита за едно несъответствие. За целите 

на изчисляване на намаленията, несъответствието ще се счита за част от областта, 

подчинена на изискването. 

Съгласно чл. 70, т.6 от Регламент (ЕО) № 1122/2009, когато е бил определен повече от 

един случай на несъответствие по отношение на различни актове или стандарти от 

същата област на кръстосано съответствие, за целите на определяне на намалението в 

съответствие с член 71, параграф 1 и член 72, параграф 1 от същия Регламент, тези 

случаи се считат за едно несъответствие. Процента на несъответствието в една област 

се определя, като се вземе най-високия процент от нарушените правила включително 

при умишлено нарушение, изключение за това правило са повторенията, които се 

сумират с процентите на намаления от неспазените изисквания/стандарти (чл. 71, т.6 от 

Регламент (ЕО) № 1122/2009). Процентите от несъответствието на актове в различни 

области се събират, като максималния процент за несъответствие не може да е над 5%, 

но в случай на умисъл при нарушението на някое правило не се налага ограничение на 

процента намаление (чл. 71, т.4 и т.5, чл. 72 от Регламент (ЕО) № 1122/2009). 

Области на кръстосано съответствие 

 Всички стандарти за добро земеделско и екологично състояние попадат в една 

област на кръстосано съответствие – ДЗЕС 

 Законоустановени изисквания за управление 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 попадат в една 

област на кръстосано съответствие – околна среда и идентификация и регистрация 

на животните 

В съответствие с чл. 24 от Регламент (ЕО) № 73/2009, в случай на небрежност при 

нарушение на правилата за кръстосано съответствие процентът на намалението не 

надвишава 5%, в случаите на повторно несъответствие 15%, а в случай на умишлено 

несъответствие процентът на намалението не е по-нисък от 20% и може да доведе до 

цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на 

една или повече календарни години. 

В съответствие с изискванията на чл. 71 ал. 1 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 

стойността на редукцията от общата сума в проценти, която се налага при 

несъответствие на правило за кръстосано съответствие е 3%, но след преценка от 

страна на оторизиращото звено в оценъчната част на доклада за проверката в 

съответствие с чл. 54, параграф 1, буква в), може да се намали на 1% или да се увеличи 

на 5% или да не се налагат намаления. 

Когато се установи повторно нарушение на правило за кръстосано съответствие в 

рамките на 2 от 3 кампании, процентът редукция за това правило на текущата кампания 

се умножава по коефициент 3, до достигане на 15%, а в случай, че има друго 

несъответствие или друго повторно несъответствие, процентите на намаление, които 

произтичат от това, се сумират, но въпреки това максималния процент на редукциите 

не може да е по-висок от 15% - чл. 71 ал. 5 и ал.6 от Регламент (ЕО) № 1122/2009. 

Съгласно чл. 71 ал. 5 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 след като максималният процент 

от 15 % за едно изискване/стандарт бъде достигнат, разплащателната агенция 

информира съответния земеделски производител, че ако пак се установи същото 
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неспазване, ще се приеме, че той действа умишлено по смисъла на член 72. Ако 

впоследствие се установи нов случай на несъответствие, процентът на намаление, 

който следва да бъде приложен, се определя чрез умножаване на резултата от 

предишното умножение, когато е приложимо, преди да е било приложено 

предвиденото в последното изречение на втора алинея ограничение от 15 %, по 

коефициент 3. 

Когато бъде установено неспазване на правилата за кръстосано съответствие се прилага 

намаление на цялата сума на преките плащания, която е била или ще бъде отпусната на 

въпросния земеделски производител по силата на заявления за помощ, които той е 

подал или ще подаде в течение на календарната година на констатацията - чл.70, т.8 от 

Регламент (ЕО) № 1122/2009 (това са схеми – СЕПП, ЯМ необвързани с 

производството, СППЗ, НДКМ1, НДКМ2, НДКМ3, НДЖ4 и НДЖ5). 

Бенефициент, който получава плащания по член 36, буква а), подточки i)-v) и член 36, 

буква б, подточки i), iv) и v) от Регламент 1698/2005 на Съвета от 20.09.2005г., спазва, в 

рамките на цялото стопанство, законоустановените изисквания за управление и 

условията за добро земеделско и екологично състояние, предвидени в членове 5 и 6 от 

и в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 73/2009 (от мерките, които прилагаме 

това са – мярка 211, мярка 212, мярка 213 и мярка 214). Когато бъде установен случай 

на несъответствие на изискванията и стандартите, намаленията и изключванията, 

посочени в член 19, параграф 2 от Регламент 65/2011, се прилагат върху целия размер 

на помощта по член 36, буква а), i) — v) и буква б), i), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 

1698, който е бил предоставен или предстои да бъде предоставен на съответния 

бенефициер в резултат на искания за плащане, които той е подал или ще подаде в 

продължение на календарната година, в която е установено несъответствието (от 

мерките, които прилагаме това са – мярка 211, мярка 212, мярка 213 и мярка 214). 

Основни принципи и последователност при изчисление на процента редукция 

който ще се налага: 

1. Нарушения в една област се считат за едно нарушение – взима се най-високия 

процент нарушение на изискване/стандарт включително умишлените (чл. 70, т.6 

от Регламент (ЕО) № 1122/2009). Когато се установи повторно несъответствие 

заедно с друго несъответствие или друго повторно несъответствие, процентите 

на намаление, които произтичат от това, се сумират (чл. 71, т.6 от Регламент 

(ЕО) № 1122/2009). 

2. Нарушение на даден стандарт, който също се счита за изискване, се счита за 

едно несъответствие. За целите на изчисляване на намаленията, 

несъответствието ще се счита за част от областта, подчинена на изискването (чл. 

70, т.7 от Регламент (ЕО) № 1122/2009). 

3. Сбор на нарушенията от различните области по предходната точка – максимум 

5% (чл. 71, т.4 от Регламент 1122/2009), като ако в някоя област е взет процент 

на нарушение поради умисъл се събират процентите от областите без областта с 

умишлено нарушено правило (прилага се лимит до 5%), след което към 

получения процент се добавя и този от областта с умишлено нарушено правило - 

няма лимит (чл. 71, т.6 и чл. 72 от Регламент (ЕО) № 1122/2009). 

4. Процентите на повторения в една или различни области се събират, но не 

надминават максимума от 15%. След което се прибавя към процента определен 

от нарушенията по точка 3, като и тук не надвишават 15% (чл. 71, ал.6 от 
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Регламент (ЕО) № 1122/2009) с изключение на случаите с умишлено нарушение 

(без лимит). 

5. Когато дадено повторение е умишлено то процента от предходното нарушение 

(повторение) се умножава по 3 (пример:15%*3=45%), след което се събира с 

процента от други повторения които не са умишлени (максимум 15%, т.4) и 

процента определен по т.3, като този сбор е процента на намаление на 

плащанията за съответния бенефициент. 


