
II
(Незаконодателни  актове)

РЕГЛАМЕНТИ

ДЕЛЕГИРАН  РЕГЛАМЕНТ  (ЕС)  №  639/2014  НА  КОМИСИЯТА

от  11  март  2014  година

за  допълнение  на  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  за 
установяване  на  правила  за  директни  плащания  за  земеделски  стопани  по  схеми  за 
подпомагане  в  рамките  на  общата  селскостопанска  политика  и  за  изменение  на 

приложение  X  към  същия  регламент

ЕВРОПЕЙСКАТА  КОМИСИЯ,

като  взе  предвид  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  17  декември  2013  г. 
за  установяване  на  правила  за  директни  плащания  за  земеделски  стопани  по  схеми  за  подпомагане  в  рамките  на 
общата  селскостопанска  политика  и  за  отмяна  на  Регламент  (ЕО)  №  637/2008  на  Съвета  и  Регламент  (ЕО) 
№  73/2009  на  Съвета (1),  и  по-специално  член  4,  параграф  3,  член  8,  параграф  3,  член  9,  параграф  5,  член  35, 
параграфи  1,  2  и  3,  член  36,  параграф  6,  член  39,  параграф  3,  член  43,  параграф  12,  член  44,  параграф  5, 
член  45,  параграфи  5  и  6,  член  46,  параграф  9,  член  50,  параграф  11,  член  52,  параграф  9,  член  57, 
параграф  3,  член  58,  параграф  5,  член  59,  параграф  3  и  член  67,  параграфи  1  и  2  от  него,

като  има  предвид,  че:

(1) Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  отмени  и  замени  Регламент  (ЕО)  №  73/2009  на  Съвета (2).  С  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013  се  определя  нова  нормативна  уредба,  която  се  състои  от  нова  система  за  директно  подпо
магане,  включваща  основно  плащане  за  земеделските  стопани  и  допълнителни  схеми  за  подпомагане.  С  него 
на  Комисията  се  предоставят  правомощия  да  приема  делегирани  актове  и  актове  за  изпълнение.  С  цел  да 
се  гарантира  безпрепятствено  функциониране  на  схемите  съгласно  новата  нормативна  уредба,  някои  правила 
трябва  да  бъдат  приети  посредством  такива  актове.  За  да  се  намали  административната  тежест,  правилата 
следва  да  бъдат  прости  и  лесно  да  се  поддават  на  контрол.  Тези  актове  следва  да  заменят  правилата, 
залегнали  в  регламенти  (ЕО)  №  1120/2009 (3)  и  (ЕО)  №  1121/2009 (4)  на  Комисията.

(2) Необходимо  е  тази  нормативна  уредба  да  се  допълни  посредством  настоящия  регламент  във  връзка  с  някои 
общи  разпоредби,  схемата  за  основно  плащане,  схемата  за  единно  плащане  на  площ,  плащането  за  земе
делски  стопани,  които  прилагат  селскостопански  практики,  благоприятни  за  климата  и  околната  среда, 
плащането  за  млади  земеделски  стопани,  които  започват  своята  селскостопанска  дейност,  доброволно  обвър
заното  с  производството  подпомагане,  специалното  плащане  за  култура  —  памук,  както  и  във  връзка 
с  уведомленията,  които  са  необходими  по  отношение  на  всяка  отделна  схема  за  подпомагане.

(3) За  целите  на  гарантирането  на  правилното  прилагане  на  корекциите  на  директните  плащания  по  отно
шение  на  финансовата  дисциплина,  е  необходимо  да  се  определят  общи  правила  по  отношение  на  последо
вателността,  използвана  за  изчисляването  на  тези  намаления  по  отношение  на  намаленията  съгласно  Регла
мент  (ЕС)  №  1306/2013  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета (5).

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608.
(2) Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките

на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на Регла
менти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 31.1.2009 
г., стр. 16).

(3) Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за 
единно плащане, предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производи
тели (ОВ L 316, 2.12.2009 г., стр. 1).

(4) Регламент (ЕО) № 1121/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 г.  за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 73/2009 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане на земеделски производители, посочени в дялове IV и V от посочения
регламент (ОВ L 316, 2.12.2009 г., стр. 27).

(5) Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.  относно финансирането, управлението 
и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, 
(ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).
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(4) В  съответствие  със  съдебната  практика  на  Съда  на  Европейския  съюз (1)  е  целесъобразно  да  се  поясни,  че 
когато  държавите  членки  приемат  мерки  за  прилагане  на  правото  на  Съюза,  те  следва  да  упражняват 
своето  право  на  преценка,  като  спазват  някои  принципи,  включително  по-специално  принципа  за  недопу
скане  на  дискриминация.

(5) Подпомагането,  различно  от  обвързаното  с  производството  подпомагане,  следва  да  е  съобразено 
с  изискванията,  разглеждани  като  отделено  от  производството  подпомагане  на  доходите  по  смисъла  на 
„зелената  кутия“  от  Споразумението  за  селското  стопанство,  сключено  по  време  на  Уругвайския  кръг  на 
многостранните  търговски  преговори (2),  а  обвързаното  с  производството  подпомагане  следва  да  е  съобразено 
с  изискванията,  разглеждани  като  попадащи  в  обхвата  на  „синята  кутия“  от  същото  споразумение.

(6) В  съответствие  с  член  4,  параграф  1,  буква  в)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  селскостопанската  дейност 
не  изисква  производство,  отглеждане  или  култивиране  на  селскостопански  продукти.  Вместо  това  земедел
ските  стопани  могат  да  поддържат  земеделска  площ  в  състояние,  което  да  я  прави  подходяща  за  паша  или 
обработване  без  подготвителни  действия,  които  са  извън  рамките  на  обичайните  земеделски  методи 
и  машини,  или  да  извършват  определена  минимална  дейност  в  земеделски  площи,  които  естествено  се 
поддържат  в  състояние,  подходящо  за  паша  или  обработване.  Тъй  като  за  последните  две  дейности  се 
изискват  някои  действия  от  страна  на  земеделския  стопанин,  необходимо  е  да  се  създаде  съюзна  норма
тивна  уредба,  по  силата  на  която  държавите  членки  да  определят  допълнителни  критерии  за  тези 
дейности.

(7) По  екологични  причини  в  определението  за  постоянно  затревени  площи  в  член  4,  параграф  1,  буква  з)  от 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  включват  и  нетревни  видове,  като  храсти  и/или  дървета,  които  са  подхо
дящи  за  паша,  при  условие  че  на  съответната  земя  тревата  и  другите  тревни  фуражи  продължават  да  прео
бладават.  Поради  това  е  необходимо  да  се  установи  критерий  за  определяне  в  кои  случаи  тревата 
и  другите  тревни  фуражи  продължават  да  преобладават.

(8) Това  определение  за  постоянно  затревени  площи  позволява  на  държавите  членки  да  разглеждат  като 
постоянно  затревена  площ  също  така  земя,  която  е  подходяща  за  паша  и  по  отношение  на  която  се 
прилагат  установени  местни  практики,  при  които  тревата  и  другите  тревни  фуражи  традиционно  не  прео
бладават  в  зоните  за  паша.  За  тази  цел  е  необходимо  да  се  формулират  критерии,  въз  основа  на  които  да 
бъдат  определяни  такива  установени  местни  практики.

(9) В  съответствие  с  член  4,  параграф  2,  втора  алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  държавите  членки 
могат  да  считат  за  постоянно  затревена  площ  подходящата  за  паша  земя,  по  отношение  на  която  се 
прилагат  установени  местни  практики,  когато  в  зоните  за  паша  по  традиция  не  преобладават  треви  и  други 
тревни  фуражи.  За  такава  постоянно  затревена  площ  може  да  се  изисква  прилагането  на  коефициент  за 
намаление  в  съответствие  член  32,  параграф  5  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.  С  оглед  на  пропорционал
ното  прилагане  на  тази  разпоредба  е  целесъобразно  да  се  предвиди  възможността  да  се  разграничават 
различни  категории  площи,  по  отношение  на  които  да  се  прилагат  различни  коефициенти  за  намаление.

(10) С  член  9,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  изисква  да  не  се  отпускат  директни  плащания 
на  физически  или  юридически  лица,  или  на  групи  физически  или  юридически  лица,  чиито  земеделски 
площи  са  основно  площи,  естествено  поддържани  в  състояние,  подходящо  за  паша  или  обработване, 
и  които  не  извършват  върху  тези  площи  минималните  дейности,  определени  от  държавите  членки.  За  тази 
цел  е  необходимо  да  се  определи  кога  такива  площи  трябва  да  се  считат  за  основната  част  от  земедел
ската  земя  на  даден  земеделски  стопанин  и  да  се  изясни  обхватът  на  прилагане  на  тази  разпоредба.

(11) Съгласно  член  9,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  субектите,  попадащи  в  обхвата  на  т.нар. 
отрицателен  списък,  следва  да  се  считат  за  активни  земеделски  стопани,  ако  са  в  състояние  да  докажат,  че 
отговарят  на  критериите,  изброени  в  посочената  разпоредба.  Един  от  тези  критерии  се  състои  в  доказване, 
че  годишният  размер  на  директните  плащания  е  най-малко  5 %  от  общия  размер  на  постъпленията,  полу
чени  от  неселскостопански  дейности.  Поради  това  е  необходимо  да  се  установят  разпоредби,  чрез  които  да 
се  определя  дали  постъпленията  са  от  селскостопански  или  неселскостопански  дейности.

(1) Вж. Решение на Съда от 25 ноември 1986 г. по съединени дела 201/85 и 202/85, Klensch, Сборник съдебна практика 1986 г., стр. 3477,
точка 10.

(2) ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 22.
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(12) Освен  това  е  необходимо  да  се  установят  правила  за  начина  на  определяне  на  годишния  размер  на 
директните  плащания  за  целите  на  член  9,  параграф  2  и  когато  е  целесъобразно  —  на  член  9, 
параграф  3,  както  и  за  целите  на  член  9,  параграф  4  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  съгласно  който 
някои  земеделски  стопани  се  изключват  от  прилагането  на  член  9,  параграфи  2  и  3  от  посочения  регла
мент.  С  цел  да  се  осигури  равностойно  третиране  на  земеделските  стопани  в  България,  Румъния 
и  Хърватия,  където  директните  плащания  подлежат  на  постепенно  въвеждане,  в  тези  държави  членки 
годишният  размер  на  директните  плащания  следва  да  се  основава  на  окончателния  размер,  който  се 
отпуска  в  края  на  процеса  на  постепенно  въвеждане.

(13) В  съответствие  с  член  9,  параграф  2  и  когато  е  приложимо,  с  член  9,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013  земеделските  стопани  могат  да  бъдат  изключени  от  подпомагането,  когато  селскостопанските 
им  дейности  са  незначителни  или  когато  тяхната  основна  дейност  или  предметът  на  дейност  на  предприя
тието  им  не  се  състои  в  упражняване  на  селскостопанска  дейност.  В  това  отношение  е  необходимо  да  се 
определят  някои  критерии,  като  същевременно  на  държавите  членки  се  даде  възможност  да  установяват 
алтернативни  критерии,  насочени  към  селскостопански  дейности,  които  представляват  само  незначителна 
част  от  цялостната  им  икономическа  дейност.

(14) В  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  са  предвидени  няколко  възможности  за  разпределяне  на  права  на  плащане 
на  земеделски  стопани.  В  интерес  на  правната  сигурност  следва  да  се  предвиди,  че  в  случай  на  действи
телно  или  бъдещо  наследяване,  отменимо  бъдещо  наследяване,  сливания  или  разделяния  на  стопанството, 
броят  и  стойността  на  правата  на  плащане,  които  се  полагат,  се  установяват  при  същите  условия,  които 
биха  се  прилагали  за  земеделския  стопанин,  който  първоначално  е  управлявал  стопанството.  Освен  това 
е  необходимо  да  се  предвидят  правила  за  начина  на  установяване  броя  на  правата  на  плащане,  които 
подлежат  на  разпределяне  в  случай  на  стопанства,  възникнали  в  резултат  на  разделяне,  когато  тези  стопан
ства  се  намират  в  държави  членки,  прилагащи  член  24,  параграф  4  или  5  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013.  С  оглед  на  легитимните  очаквания  на  земеделските  стопани  промените  в  правния  статут  на 
даден  земеделски  стопанин  не  следва  да  имат  отражение  върху  броя  или  стойността  на  правата  на 
плащане,  които  той  може  да  получи,  когато  продължава  да  упражнява  контрол  върху  стопанството  по 
отношение  на  управлението,  ползите  и  финансовите  рискове.

(15) В  интерес  на  правната  сигурност  и  с  цел  да  се  осигури  адекватното  управление  на  правата  на  плащане, 
е  необходимо  да  се  уточни,  че  за  разпределяне  и  активиране  на  права  на  плащане  следва  да  се  вземат 
предвид  само  отговарящите  на  условията  за  подпомагане  хектари,  определени  съгласно  член  2,  параграф  1, 
втора  алинея,  точка  23,  буква  а)  от  Делегиран  регламент  (ЕС)  №  640/2014  на  Комисията (1).

(16) В  съответствие  със  съдебната  практика  на  Съда  на  Европейския  съюз (2)  права  на  плащане  следва  да  се 
разпределят  на  лицето,  което  упражнява  правомощията  за  вземане  на  решения,  получава  ползите  и  поема 
финансовите  рискове  по  отношение  на  селскостопанската  дейност  върху  земята,  за  която  се  искат  права  на 
плащане.  Целесъобразно  е  да  се  поясни,  че  този  принцип  се  прилага  по-специално  когато  отговарящ  на 
условията  за  подпомагане  хектар  е  предмет  на  заявление  за  разпределяне  на  права  на  плащане  от  повече 
от  един  земеделски  стопанин.

(17) Член  24,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  дава  възможност  на  държавите  членки  да  прилагат 
коефициент  на  намаление  спрямо  някои  отговарящи  на  условията  за  подпомагане  хектари,  които  предста
вляват  постоянно  затревени  площи,  разположени  в  региони  с  неблагоприятни  климатични  условия, 
дължащи  се  предимно  на  надморската  височина  и  други  природни  ограничения.  С  оглед  на  пропорционал
ното  прилагане  на  тази  разпоредба  е  целесъобразно  да  се  установи  рамка  за  прилагането  на  такъв  коефи
циент  на  намаление,  по-специално  по  отношение  на  ограниченията  за  такова  намаление.

(18) В  член  9  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  установява  основният  принцип,  че  директни  плащания  могат 
да  получават  само  активните  земеделски  стопани.  Освен  това  член  24,  параграф  9  от  посочения  регламент 
дава  възможност  на  държавите  членки  да  определят  минимален  размер  на  стопанството,  за  който  може  да 
се  подаде  заявление  за  разпределение  на  права  на  плащане.  Целесъобразно  е  тези  разпоредби  да  се  вземат 
предвид  и  в  контекста  на  определянето  на  стойността  на  правата  на  плащане.

(1) Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на 
плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони 
и кръстосаното съответствие. (вж. стр. 48 от настоящия брой на Официален вестник).

(2) Вж. Решение на Съда от 14 октомври 2010 г. по дело С-61/09 Landkreis Bad Dürkheim, Сборник на съдебната практика 2010 г., стр. 
I-09763, точка 50 и сл.
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(19) Когато  съгласно  член  26  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  за  определянето  на  първоначалната  единична 
стойност  на  правата  на  плащане  се  взема  предвид  подпомагането,  отпуснато  за  2014  календарна  година, 
следва  да  се  уточни,  че  държавите  членки  могат  да  решат  да  не  вземат  предвид  всички  мерки,  изброени 
в  посочената  разпоредба.  С  цел  да  се  избегне  неоправдано  санкциониране  на  земеделските  стопани,  рефе
рентните  суми,  които  са  от  значение  за  определянето  на  стойността  на  правата  на  плащане,  следва  да  не 
включват  намаленията  или  изключванията,  определени  съгласно  дял  II,  глава  4  от  Регламент  (ЕО) 
№  73/2009.  Целесъобразно  е  да  се  уточни  по  какъв  начин  да  се  взема  предвид  това  подпомагане  и  да  се 
определят  допълнителни  критерии,  необходими  с  оглед  спазването  на  необвързания  с  производството 
характер  на  някои  схеми,  които  могат  да  се  вземат  предвид.

(20) Освен  това  за  целите  на  определянето  на  първоначалната  единична  стойност  на  правата  на  плащане 
е  необходимо  да  се  уточни,  че  съгласно  член  26,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  държаните 
от  земеделския  стопанин  права  на  плащане  включват  също  така  правата  на  плащане,  отдадени  под  аренда 
на  друг  земеделски  стопанин  към  датата,  на  която  арендодателят  подава  заявление  за  2014  г.

(21) За  да  може  да  се  прогнозира  подпомагането  на  доходите  на  земеделските  стопани,  целесъобразно  е  да  се 
определи  срок,  в  който  държавите  членки  да  определят  и  да  съобщят  на  земеделските  стопани  окончател
ните  стойност  и  брой  на  правата  на  плащане,  когато  земеделските  стопани  са  информирани  въз  основа  на 
предварителни  данни.

(22) За  целите  на  член  26  или  член  40,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  когато  през  посочената 
в  тези  членове  референтна  година  даден  земеделски  стопанин  е  бил  засегнат  от  непреодолима  сила  или 
извънредни  обстоятелства,  целесъобразно  е  стойността  на  правата  на  плащане  да  се  установи  въз  основа  на 
последната  година,  през  която  земеделският  стопанин  не  е  бил  засегнат  от  непреодолима  сила  или  извън
редни  обстоятелства.  С  цел  да  се  намали  административната  тежест  обаче  на  държавите  членки  следва  да 
се  даде  възможност  да  определят  праг  по  отношение  на  въздействието  на  непреодолима  сила  или  извън
редни  обстоятелства  върху  директното  подпомагане,  получено  през  референтната  година.

(23) В  случай  на  продажба  или  отдаване  под  аренда  на  стопанство  или  част  от  него,  осъществени  в  периода 
преди  датата  за  подаване  на  заявления  за  разпределяне  на  права  на  плащане  през  първата  година  на 
прилагане  на  схемата,  следва  да  се  предвиди  държавите  членки  да  могат  да  решат,  че  земеделските  стопани 
могат  чрез  договор  да  прехвърлят  заедно  със  стопанството  или  с  част  от  него  и  правата  на  плащане, 
които  подлежат  на  разпределяне.  По  силата  на  такава  частноправна  договорна  клауза  правата  на  плащане 
следва  да  се  разпределят  съответно  на  продавача  или  арендодателя  и  да  се  прехвърлят  директно  съответно 
на  купувача  или  арендатора,  който  ще  се  ползва,  когато  е  приложимо,  от  плащанията,  които  съответно 
продавачът  или  арендодателят  е  получил  за  2014  г.,  или  от  стойността  на  правата  на  плащане,  които 
продавачът  или  арендодателят  е  притежавал  през  2014  г.,  както  е  посочено  в  член  26  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  като  референтна  стойност  за  определяне  на  първоначалната  единична  цена  на  правата  на 
плащане.  Освен  това  следва  да  се  поясни,  че  член  34,  параграф  4  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  не  се 
прилага  към  такива  прехвърляния.

(24) Що  се  отнася  до  изчисляването  на  единичната  стойност  на  правата  на  плащане,  следва  да  се  установят 
ясни  правила  относно  закръгляването  на  числените  стойности,  относно  възможността  за  разделяне  на  съще
ствуващите  права  на  плащане,  ако  размерът  на  парцела,  който  е  деклариран  или  прехвърлен  заедно 
с  правото  на  плащане,  се  равнява  само  на  част  от  хектари,  както  и  относно  възможността  за  сливане  на 
права  и  части.

(25) В  интерес  на  правната  сигурност  е  целесъобразно  да  се  определи  срок,  в  който  да  се  определят  регионите, 
посочени  в  член  34,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

(26) Следва  да  се  определят  специални  разпоредби  за  управлението  на  националния  или  регионалния  резерв.

(27) Необходимо  е  да  се  установят  критерии  и  максимални  проценти  за  прилагането  на  член  34,  параграф  4 
от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  за  да  не  може  намаление  съгласно  посочената  разпоредба  да  доведе  до 
съществено  препятствие  или  забрана  за  прехвърляне  на  права  на  плащане.

(28) С  оглед  на  правната  сигурност,  при  определянето  на  правата  на  плащане  през  първата  година  на  прилагане 
на  схемата  за  основно  плащане  е  целесъобразно  да  се  изясни  определянето  на  сумата,  която  съгласно 
член  28  или  член  40,  параграф  5  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  може  да  се  върне  в  националния  или 
регионалния  резерв.
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(29) В  член  30  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  предвиждат  задължителни  и  факултативни  случаи  на 
разпределяне  на  права  на  плащане  от  националния  или  регионалния  резерв.  Целесъобразно  е  да  се  опре
делят  правила  за  изчисляването  на  броя  и  стойността  на  правата  на  плащане,  които  се  разпределят  по 
такъв  начин,  и  да  се  предвиди  залегналите  в  член  30,  параграф  6  от  посочения  регламент  приоритети  да 
не  се  подкопават  от  решенията,  които  държавите  членки  могат  да  вземат  съгласно  член  30,  параграфи  7 
и  10  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.  По  същия  начин,  прилагането  на  член  30,  параграф  6  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013  следва  да  бъде  съгласувано  с  член  24,  параграфи  6  и  7  от  посочения  регламент 
и  със  съдържащите  се  в  настоящия  регламент  правила  относно  случаите  на  затруднения.  С  цел  да  се 
гарантира  отделеният  от  производството  характер  на  схемата  за  основно  плащане,  изчисляването  на  броя 
и  стойността  на  правата  на  плащане  в  рамките  на  националния  или  регионалния  резерв  следва  да  не  се 
основава  на  специфични  за  сектора  критерии  след  датата,  определена  от  държавата  членка  за  референтната 
2013  г.  в  съответствие  с  член  11,  параграф  2  от  Регламент  (ЕО)  №  1122/2009  на  Комисията (1).

(30) В  интерес  на  правната  сигурност  и  с  цел  да  се  гарантира  равнопоставено  третиране  на  земеделските 
стопани,  които  започват  своята  селскостопанска  дейност,  е  целесъобразно  да  се  изясни  съдържащото  се 
в  член  30,  параграф  11,  буква  б)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  понятие  „земеделски  стопани,  които 
започват  своята  селскостопанска  дейност“.

(31) Когато  държавите  членки  разпределят  права  на  плащане  съгласно  член  30,  параграф  7,  буква  в)  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013,  стойността  на  такива  права  на  плащане  следва  да  се  изчислява  в  съответствие
с  член  25  или  член  40  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

(32) Разпоредбите  на  член  24,  параграфи  3—7  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  предоставят  на  държавите 
членки  няколко  възможности  за  ограничаване  на  броя  на  правата  на  плащане,  които  трябва  да  бъдат 
разпределени  на  земеделските  стопани.  По  този  начин  някои  земеделски  стопани  могат  да  имат  голям  дял 
отговарящи  на  условията  за  подпомагане  хектари,  необхванати  от  права  на  плащане,  което  може  да  доведе 
до  случаи  на  затруднения,  тъй  като  някои  схеми  за  подпомагане,  допълващи  схемата  за  основно  плащане, 
по-специално  плащането  за  селскостопански  практики,  благоприятни  за  климата  и  околната  среда,  се  осно
вават  на  хектарите,  отговарящи  на  условията  за  подпомагане,  декларирани  с  оглед  на  активирането  на 
правата  на  плащане.  Ето  защо  следва  да  се  уточни,  че  когато  земеделски  стопанин  е  значително  засегнат 
от  ограниченията  по  член  24,  параграфи  3—7  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  съответната  държава 
членка  има  възможност  да  му  разпредели  права  на  плащане  от  националния  или  регионалния  резерв.  Тъй 
като  някои  площи  не  подлежат  на  задължения  за  екологизиране  или  изпълнението  на  тези  задължения 
е  свързано  с  ограничени  разходи,  държавите  членки  следва  да  имат  възможност  да  решат  да  не  включват 
такива  площи  при  определянето  на  случаи  на  затруднения.

(33) Съгласно  член  21,  параграф  4  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  държаните  от  земеделския  стопанин  права 
на  плащане  (притежавани  или  взети  под  аренда),  чийто  брой  надхвърля  броя  на  отговарящите  на  усло
вията  за  подпомагане  хектари,  изтичат.  С  оглед  на  правната  сигурност  е  целесъобразно  да  се  уточни  редът 
на  приоритетност  на  изтичането  на  тези  права  на  плащане  и  да  се  определят  допълнителни  правила  за 
прилагане.  Освен  това  е  целесъобразно  на  държавите  членки  да  се  даде  възможност  да  вземат  предвид  тази 
разпоредба  и  в  контекста  на  определянето  на  стойността  на  правата  на  плащане.

(34) В  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  предвижда,  че  в  някои  държави  членки  основното  плащане  може  да  се 
прилага  под  формата  на  схемата  за  единно  плащане  на  площ  най-късно  до  2020  г.  Като  се  има  предвид 
фактът,  че  единното  плащане  на  хектар  се  изчислява  всяка  година  и  че  изпълняването  на  условията  за 
основното  плащане  е  предпоставка  за  достъп  до  голяма  част  от  останалите  схеми  за  директни  плащания 
и  поради  това  е  неразривно  свързано  с  тях,  необходимо  е  да  се  уточни,  че  за  целите  на  съответните 
схеми  се  вземат  предвид  само  отговарящите  на  условията  за  подпомагане  хектари,  които  са  определени 
съгласно  член  2,  параграф  1,  втора  алинея,  точка  23,  буква  а)  от  Делегиран  регламент  (ЕС)  №  640/2014.

(1) Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за 
директно  подпомагане  на  земеделски  производители,  предвидени  за  посочения  регламент,  както  и  за  прилагане  на  Регламент  (ЕО) 
№ 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор (ОВ L 316, 
2.12.2009 г., стр. 65).
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(35) Държава  членка,  която  прилага  схемата  за  единно  плащане  на  площ  и  най-късно  от  1  януари  2018  г. 
прилага  схемата  за  основно  плащане,  може  да  разграничи  схемата  за  единно  плащане  на  площ  на  хектар, 
като  вземе  предвид  някои  плащания,  отпуснати  за  2014  календарна  година.  За  да  се  проведе  това  разгра
ничение,  е  целесъобразно  да  се  уточни  по  какъв  начин  следва  да  се  вземат  предвид  тези  плащания  и  да 
се  определят  допълнителни  критерии,  необходими  с  оглед  спазването  на  необвързания  с  производството 
характер  на  някои  схеми.  Освен  това  в  случаите,  когато  земеделски  стопанин  е  бил  засегнат  от  непреодо
лима  сила  или  извънредни  обстоятелства,  засягащи  2014  календарна  година,  целесъобразно 
е  разграничението  да  се  направи  въз  основа  на  последната  година,  която  не  е  била  засегната  от  непреодо
лима  сила  или  извънредни  обстоятелства.  С  цел  да  се  намали  административната  тежест  обаче  на  държа
вите  членки  следва  да  се  даде  възможност  да  определят  праг  по  отношение  на  въздействието  на  непреодо
лима  сила  или  извънредни  обстоятелства  върху  директното  подпомагане,  получено  през  референтната 
година.  Освен  това  в  интерес  на  правната  сигурност  следва  да  се  предвидят  правила  за  случаи  на  действи
телно  или  бъдещо  наследяване.

(36) В  дял  III,  глава  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  установяват  условията  за  предоставяне  на  плащане 
за  селскостопански  практики,  благоприятни  за  климата  и  околната  среда  (плащане  за  екологизиране).  Посо
чените  в  основния  акт  изисквания  във  връзка  с  плащането  за  екологизиране  са  обобщени  (те  се  прилагат 
по  еднакъв  начин  за  всички  бенефициери),  предвиждат  възможност  за  недоговорни  действия  и  ще  гаран
тират  изцяло,  че  селското  стопанство  в  ЕС  се  основава  на  практики,  които  надхвърлят  изискванията  за 
кръстосано  съответствие.  Принципите,  залегнали  в  основния  акт,  се  отчитат  при  определянето  на  подробни 
правила  относно  практиките  за  екологизиране.

(37) С  цел  да  се  осигури  адекватно  ниво  на  увереност,  що  се  отнася  до  определените  в  член  43,  параграф  3 
от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  задължения  във  връзка  с  еквивалентните  практики,  обхванати  от  нацио
нални  или  регионални  схеми  за  сертифициране,  следва  да  се  определят  критерии  за  определяне  на 
публични  или  частни  органи  за  сертифициране.

(38) С  цел  да  се  спази  принципът  за  избягване  на  двойното  финансиране  е  необходимо  да  се  предвидят 
правила  за  изчисляване  на  плащанията  за  някои  специфични  ангажименти,  обхващащи  практики,  посочени 
в  раздел  I,  точки  3  и  4  и  раздел  III,  точка  7  от  приложение  IX  към  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.  Тъй 
като  тези  ангажименти  се  отнасят  до  еквивалентни  практики,  които  позволяват  на  ангажиращите  се  земе
делски  стопани  да  изпълнят  едно  или  няколко  задължения  с  цел  да  получат  плащането  за  екологизиране, 
посочено  в  дял  III,  глава  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  следва  плащанията  за  тези  ангажименти  да 
бъдат  намалени  —  в  сравнение  с  нормалното  плащане,  предвидено  в  член  28,  параграф  6  от  Регламент 
(ЕС)  №  1305/2013  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета (1)  —  със  сума,  която  трябва  да  се  изчисли  въз 
основа  на  равнището  на  плащането  за  екологизиране  в  съответната  държава  членка  или  в  съответния 
регион  или  —  в  специфични  случаи  —  въз  основа  на  индивидуалното  за  земеделския  стопанин  плащане 
за  екологизиране.

(39) В  член  44  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  определят  задълженията  по  отношение  на  броя  на  култу
рите  и  относителните  дялове  на  културите  върху  обработваемата  земя.  Необходимо  е  да  се  установят 
правила  за  точното  изчисляване  на  дяловете  на  отделните  култури.

(40) Следва  да  се  определят  и  правила  за  периода,  който  ще  се  взема  предвид  за  изчисляване  на  относителния 
дял  на  културите,  като  се  отчитат  практическият  график  на  дейностите  по  отглеждане  на  културите 
и  необходимостта  от  опростена  администрация.

(41) За  по-голяма  яснота  за  земеделските  стопани  и  държавите  членки  и  за  да  се  допринесе  за  опазването  на 
елементите  на  ландшафта,  разположени  в  обработваеми  земи,  е  необходимо  да  се  изясни  ситуацията  по 
отношение  на  площта,  в  която  се  намират  особености  на  ландшафта.

(42) За  целите  на  изчисляване  на  дяловете  на  различните  култури  е  необходимо  също  така  да  се  определят 
допълнителни  правила  за  специфичните  случаи  на  смесени  култури  в  отделни  редове  на  сеитба,  подсяване 
и  използване  на  смеси  от  семена.

(1) Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005
на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).
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(43) В  член  45,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  определят  задълженията,  насочени  към  защи
тата  на  постоянно  затревените  площи,  които  най-много  допринасят  за  опазването  на  околната  среда 
и  по-специално  за  поглъщането  на  въглерод,  биологичното  разнообразие  и  опазването  на  почвата.  Такива 
затревени  площи,  които  представляват  зони  от  голям  екологичен  интерес,  са  разположени  в  рамките  на 
мрежата  „Натура  2000“,  но  също  и  извън  нея.  С  цел  осигуряване  на  ефективна  защита  за  разположените 
извън  мрежата,  е  необходимо  да  се  установи  рамка  за  определянето  им  от  държавите  членки,  която  да  им 
позволява  да  отчитат  условията  в  държавата  членка  и  да  се  опира  на  полезни  взаимодействия  със  съще
ствуващите  политики  в  областта  на  околната  среда.

(44) С  цел  осигуряване  на  дългосрочна  защита  на  такива  постоянно  затревени  площи,  следва  да  се  установят 
правила  за  обратното  им  преобразуване,  в  случай  че  земеделският  стопанин  не  е  спазвал  строгата  защита.

(45) Член  45,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  предвижда  запазване  на  дела  на  постоянно  затреве
ните  площи  спрямо  общата  земеделска  площ.  За  да  се  постигне  тази  цел,  държавите  членки  следва  да 
наблюдават  развитието  на  дела  на  постоянно  затревените  площи.  Следва  да  им  се  даде  възможност  да 
създадат  система  за  предварително  разрешаване.  В  случай,  че  този  дял  намалее  с  над  5 %,  следва  да  се 
изисква  индивидуално  обратно  преобразуване  или  забрана  на  по-нататъшно  преобразуване.  За  по-голяма 
яснота  и  с  цел  пропорционално  изпълнение  следва  да  се  установят  правила  за  земеделските  стопани  и  за 
площите,  които  да  подлежат  на  разрешения  и  обратно  преобразуване.

(46) С  цел  ефективно  използване  на  процедурата  на  издаване  на  разрешения  за  преобразуване  на  постоянно 
затревени  площи,  на  държавите  членки  следва  да  бъде  предоставена  гъвкавостта  въз  основа  на  обективни 
критерии  да  избират  приоритетни  площи  или  групи  земеделски  стопани,  на  които  се  предоставят  такива 
разрешения.

(47) Следва  да  се  предвидят  правила  относно  метода  за  определяне  на  съотношението  на  постоянно  затревените 
площи  спрямо  земеделската  площ,  за  да  се  избегнат  ситуации,  при  които  постоянно  затревени  площи  се 
броят  два  пъти  поради  практиката  затревените  площи  да  се  поддържат  в  дълъг  цикъл  на  ротация,  и  за  да 
се  избегне  опасността  преобразуванията,  извършени  от  малки  и  произвеждащи  по  биологичен  начин  земе
делски  стопани,  които  са  освободени  от  задължения  за  обратно  преобразуване,  да  се  отразят  пряко  на 
задължението  за  обратно  преобразуване,  което  важи  за  други  земеделски  стопани.  На  държавите  членки 
следва  да  се  даде  възможност  в  обосновани  случаи  да  адаптират  своето  референтно  съотношение.

(48) В  член  46  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  са  посочени  особеностите  и  площите,  които  държавите  членки 
могат  да  разглеждат  като  екологично  насочени  площи.  Необходимо  е  да  се  въведат  допълнителни  критерии, 
съгласно  които  тези  особености  и  площи  да  бъдат  определяни  като  екологично  насочени  площи.  За  да  се 
изпълнят  целите  по  отношение  на  биологичното  разнообразие,  тези  критерии  следва  да  осигуряват  опазва
нето  и  подобряването  на  биологичното  разнообразие  в  земеделските  стопанства.  Те  следва  да  отчитат 
усилията,  които  вече  са  положени  от  земеделските  стопани.

(49) При  земите,  оставени  под  угар,  изискването  за  отсъствие  на  производство,  което  ще  доведе  до  ограничаване 
на  използването  на  пестициди  или  торове,  следва  да  не  изключва  предприемането  на  действия  по 
собствена  инициатива,  като  например  засяване  на  смеси  от  диворастящи  цветя,  с  оглед  увеличаване  на 
ползите  за  биологичното  разнообразие.  Следва  да  се  уточни,  че  земите,  оставени  под  угар  за  повече  от  пет 
години  с  оглед  на  изискването  за  екологично  насочени  площи,  продължават  да  бъдат  обработваема  земя 
и  не  попадат  в  определението  за  постоянно  затревени  площи.

(50) Що  се  отнася  до  терасите,  предвид  наблюдаващото  се  в  Съюза  многообразие  от  методи  за  тяхното  изгра
ждане,  държавите  членки  следва  да  определят  сами  подробни  условия  въз  основа  на  националните  или 
регионалните  особености,  като  се  взема  предвид  значението  им  за  биологичното  разнообразие.

(51) С  цел  да  се  внесе  яснота  следва  да  се  изготви  списък  на  особеностите  на  ландшафта,  които  се  считат  за 
екологично  насочени  площи,  и  в  рамките  на  кръстосаното  спазване  да  се  изясни  връзката  им  с  особености, 
които  вече  са  защитени  в  държавите  членки.  За  някои  особености  следва  да  се  определи  минимален 
и  максимален  размер  с  цел  те  да  се  идентифицират  по-лесно  и  да  се  гарантира,  че  съответната  площ 
е  предимно  земеделска.
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(52) Буферните  ивици,  които  трябва  да  бъдат  разположени  в  близост  до  границите  на  обработваеми  земи  по 
протежението  на  водни  басейни  или  в  рамките  на  земи,  разположени  на  склон,  спомагат  да  се  намали 
оттичането  на  замърсителите  към  повърхностните  води.  В  интерес  на  ползите  за  биологичното  разнообразие 
следва  да  се  предвиди  площите,  които  се  считат  за  екологично  насочени  площи,  да  не  се  използват  за 
производство,  чрез  което  ще  се  избегне  и  употребата  на  пестициди  и  ще  се  ограничи  употребата  на 
торове.  С  цел  допълнително  да  се  увеличат  ползите  за  биологичното  разнообразие,  засяването  на  смеси  от 
диворастящи  цветя  следва  да  не  се  изключва.  Държавите  членки  следва  да  могат  да  решават  дали  върху 
буферните  ивици  да  се  разрешава  паша  или  коситба  за  фураж.

(53) Що  се  отнася  до  агролесовъдните  хектари,  следва  да  се  поясни,  че  площите,  които  трябва  да  се  вземат 
под  внимание,  са  площите  с  обработваема  земя,  намиращи  се  в  агролесовъдна  система,  която  отговаря  на 
условията,  съгласно  които  получава  или  е  получавала  подпомагане  за  развитие  на  селските  райони.  Държа
вите  членки,  които  избират  тези  площи  с  цел  да  изпълнят  задължението  за  екологично  насочени  площи, 
следва  да  се  съобразяват  с  целта  по  отношение  на  биологичното  разнообразие,  когато  в  своите  програми  за 
развитие  на  селските  райони  определят  допълнителните  условия  за  отпускане  на  подпомагане  за  създаването 
на  агролесовъдни  системи.

(54) Що  се  отнася  до  отговарящите  на  условията  за  подпомагане  ивици  хектари  по  краищата  на  гори,  държа
вите  членки  следва  сами  да  решат  дали  да  въведат  изискване  за  неотглеждане  на  култури,  с  което  ще  се 
предотврати  използването  на  препарати  върху  определената  ивица,  граничеща  с  гората,  с  цел  да  се  създаде 
буферен  преход  към  съседната  гора.  Такова  изискване  ще  повиши  стойността  на  екологично  насочената 
площ,  което  следва  да  бъде  отразено  в  различна  стойност  на  тегловния  коефициент  за  този  вид  площ.

(55) Ограниченото  използване  на  препарати  при  отглеждането  на  дървесни  култури  с  кратък  цикъл  на  ротация 
води  до  косвени  ползи  за  биологичното  разнообразие.  За  тази  цел  държавите  членки  следва  да  определят 
условията,  приложими  към  този  вид  екологично  насочена  площ,  като  изготвят  списък  от  дървесни  видове, 
които  могат  да  се  използват,  както  и  правила  за  употреба  на  препарати.

(56) За  да  се  даде  възможност  за  прилагане,  приспособено  към  националните  условия,  и  за  оптимално  оползо
творяване  на  капацитета  на  междинните  култури  и  зелената  покривка  да  поемат  остатъчния  азот,  както 
и  с  цел  да  се  избегне  оголване  на  почвата  и  дифузно  замърсяване  в  подпочвените  води,  държавите  членки 
следва  да  определят  дати  за  засяването  на  такава  покривка.  Междинни  култури  или  зелена  покривка 
следва  да  се  създават  чрез  засяване  на  смес  от  култури  или  чрез  подсяване  на  трева  с  цел  оптимизиране 
на  агрономичните  и  екологичните  резултати  по  отношение  на  биологичното  разнообразие.  В  обхвата  на 
посочения  в  приложение  II  към  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013  ДЗЕС  4  (стандарт  за  добро  земеделско 
и  екологично  състояние  на  земята)  държавите  членки  следва  да  определят  датите,  след  които  се  разрешава 
механичното  унищожаване  на  междинните  култури  и  зелената  покривка.

(57) Що  се  отнася  до  площите  с  култури,  които  обогатяват  почвата  с  азот,  държавите  членки  следва  да  опре
делят  правила,  с  които  да  не  допуснат  отглеждането  на  култури,  които  обогатяват  почвата  с  азот,  върху 
екологично  насочени  площи  да  доведе  до  повишено  излужване  на  азот  и  до  влошено  качество  на  водите, 
което  би  било  в  противоречие  с  целите  на  Директива  91/676//ЕИО  на  Съвета (1)  и  Директива  2000/60/ЕО 
на  Европейския  парламент  и  на  Съвета (2)  и  би  застрашило  постигането  на  целта  по  отношение  на  биоло
гичното  разнообразие.  Държавите  членки  следва  да  изготвят  и  списък  на  обогатяващи  почвата  с  азот 
култури,  за  които  се  счита,  че  допринасят  за  подобряване  на  биологичното  разнообразие.

(58) С  цел  да  се  извлече  максимална  полза  от  наличието  на  екологично  насочена  площ  в  рамките  на  обрабо
тваема  земя  и  да  се  гарантира,  че  екологично  насочените  площи  обхващат  процента,  предвиден  в  член  46, 
параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  в  интерес  на  ефективното  управление  следва  ясно  да  се 
посочи,  че  даден  парцел  или  дадена  особеност  на  ландшафта  не  може  да  се  брои  два  пъти  в  една  и  съща 
година  по  отношение  на  изпълняването  на  изискването  за  екологично  насочени  площи.

(1) Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници
(ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1).

(2) Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на  Съвета  от  23 октомври 2000 г.  за  установяване на  рамка за  действията на 
Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
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(59) Член  46,  параграф  5  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  допуска  държавите  членки  да  изпълняват  до  50 % 
от  индивидуалното  изискване  за  екологично  насочени  площи  на  регионално  равнище.  За  да  се  гарантира, 
че  подобно  регионално  изпълнение  носи  допълнителни  ползи  за  околната  среда  и  ландшафта  и  допринася 
за  осъществяването  на  стратегията  за  екологосъобразна  инфраструктура (1),  следва  да  се  въведат  правила 
относно  особеностите,  които  могат  да  бъдат  използвани  за  създаване  на  съседни  екологично  насочени 
площи.  Следва  да  се  определят  правила  също  така  по  отношение  на  определянето  на  площи  с  цел  пости
гане  на  полезно  взаимодействие  при  изпълнението  на  селскостопанската  и  екологичната  политика  на  Съюза.

(60) За  целите  на  решението,  което  държавите  членки  трябва  да  вземат,  за  да  дадат  възможност  на  земедел
ските  стопани  за  колективно  изпълнение  на  половината  от  техните  индивидуални  задължения  за  еколо
гично  насочени  площи,  както  е  предвидено  в  член  46,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013, 
следва  да  се  въведат  правила,  които  са  подобни  на  правилата  относно  регионалното  изпълнение,  по  отно
шение  на  особеностите,  които  могат  да  бъдат  използвани  за  създаване  на  съседни  екологично  насочени 
площи  с  цел  да  се  гарантират  допълнителна  полза  за  околната  среда  и  принос  за  подобряването  на  еколо
госъобразната  инфраструктура.  В  правилата  по  отношение  на  критериите,  които  трябва  да  изпълнят  земедел
ските  стопани,  следва  да  се  предвиди,  че  стопанствата  им  трябва  да  бъдат  в  непосредствена  близост,  като 
същевременно  на  държавите  членки  се  предостави  гъвкавост  с  оглед  на  отчитането  на  различните  админи
стративни  структури.  В  интерес  на  правната  яснота  следва  да  се  установят  правила  относно  съдържанието 
на  писменото  споразумение,  което  да  се  сключва  между  участниците,  с  цел  определяне  на  правата 
и  задълженията  на  всеки  един  от  тях.

(61) Що  се  отнася  до  възможността  някои  държави  членки  да  освобождават  земеделски  стопани  в  гъсто  зале
сени  райони  от  задължението  за  екологично  насочени  площи,  следва  да  се  определят  правила,  които  да 
внесат  яснота  по  отношение  на  методите  и  данните,  които  трябва  да  се  използват  за  изчисляването  на 
съотношението  на  горите  към  общата  площ  на  земята  и  съотношението  на  горите  към  земеделската  земя.

(62) Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  определя  условията  за  допустимост,  приложими  към  плащанията  за  млади 
земеделски  стопани.  По-конкретно,  плащането  е  обвързано  с  условието  младият  земеделски  стопанин  да 
създава  за  първи  път  земеделско  стопанство  като  негов  ръководител  или  вече  да  е  създал  подобно  стопан
ство  в  петте  години,  предхождащи  първото  заявление  за  плащане.  Плащането  е  обвързано  и  с  изискването 
в  годината  на  подаване  на  първото  заявление  за  плащане  земеделският  стопанин  да  не  е  на  повече  от  40 
години.  Когато  става  въпрос  за  юридически  лица,  е  целесъобразно  на  тези  условия  да  отговарят  всички 
физически  лица,  упражняващи  ефективен  и  траен  контрол  върху  юридическото  лице,  както  е  определено  от 
Съда  на  Европейския  съюз (2).  Освен  това  е  необходимо  да  се  изясни  кои  условия  трябва  да  са  изпълнени 
от  юридическото  лице  и  от  физическите  лица,  контролиращи  това  юридическо  лице.

(63) С  цел  да  се  избегне  евентуално  заобикаляне  на  плащането  за  млади  земеделски  стопани,  следва  да  се 
предвиди  плащанията  към  юридическо  лице  да  се  извършват,  само  ако  поне  едно  от  физическите  лица, 
имащи  контрол  над  юридическото  лице  в  първата  година  на  прилагане  на  схемата,  продължава  да  упраж
нява  контрол.  За  целите  на  определянето  на  максималния  период  за  плащане  съгласно  член  50, 
параграф  5  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  е  необходимо  да  се  установяват  правила  за  случаи,  в  които 
дадено  юридическо  лице  е  контролирано  от  едно  или  няколко  физически  лица.

(64) С  цел  да  се  избегне  различното  третиране  на  юридическите  лица  и  групите  физически  лица,  подаващи 
заявления  по  схема  за  млади  земеделски  стопани,  еквивалентни  правила  следва  да  се  прилагат  и  спрямо 
група  физически  лица  по  член  4,  параграф  1,  буква  а)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  ако  заявленията 
за  основно  плащане  и  за  схемата  за  млади  земеделски  стопани  са  подадени  от  тази  група,  а  не  от  отдел
ните  ѝ  членове.

(65) В  дял  IV,  глава  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  предвижда  възможността  на  земеделските  стопани 
да  се  предоставя  доброволно  обвързано  с  производството  подпомагане.  Следва  да  се  определят  условията  за 
отпускане  на  подпомагането  по  посочената  глава.

(1) Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на Европа COM(2013) 249 final от 6.5.2013 г.
(2) Вж. Решение на Съда от 25 октомври 2012 г. по дело С-592/11, Anssi Ketelä, все още непубликувано в Сборника съдебна практика, 

точка 56.
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(66) В  съответствие  с  член  52,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  доброволно  обвързано 
с  производството  подпомагане  може  да  се  отпуска  само  на  онези  сектори  или  онези  региони  от  дадена 
държава  членка,  в  които  отделни  видове  селскостопански  практики  или  отделни  селскостопански  сектори, 
особено  важни  по  икономически,  социални  или  екологични  причини,  изпитват  определени  трудности. 
Освен  това,  в  съответствие  с  член  52,  параграфи  5  и  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  доброволно 
обвързаното  с  производството  подпомагане  може  да  се  отпуска  само  в  степента,  необходима,  за  да  се 
създаде  стимул  за  поддържане  на  настоящите  равнища  на  производство  в  съответните  региони  или  сектори. 
То  следва  да  бъде  под  формата  на  годишно  плащане  и  да  се  отпуска  в  рамките  на  определени  количе
ствени  граници,  както  и  въз  основа  на  определени  площи  и  добиви  или  определен  брой  животни.  С  цел 
да  се  гарантират  целенасоченият  характер  и  адекватното  управление  на  мерките  по  линия  на  доброволно 
обвързаното  с  производството  подпомагане,  като  същевременно  на  държавите  членки  се  даде  възможност  да 
разработват  доброволно  обвързано  с  производството  подпомагане  в  зависимост  от  своите  потребности,  следва 
да  се  предвиди  държавите  членки  да  поемат  ангажимента  за  определяне  на  регионите  и/или  видовете 
селскостопански  практики,  които  отговарят  на  условията  за  подпомагане,  както  и  за  определяне  на  количе
ствените  ограничения  и  необходимото  ниво  на  подпомагане.  С  цел  да  се  избегне  нарушаване  на  пазарните 
условия,  плащанията  не  следва  да  се  основават  на  колебанията  на  пазарните  цени  или  да  са  еквивалентни 
на  система  за  компенсационни  плащания,  при  която  местното  селскостопанско  подпомагане  се  изплаща  от 
държавата  членка  на  земеделски  стопани  въз  основа  на  разликата  между  целевата  цена  и  цената  на 
местния  пазар.

(67) В  съответствие  с  Меморандума  за  разбирателство  между  Европейската  икономическа  общност  и  Съединените 
американски  щати  за  маслодайни  семена  в  рамките  на  ГАТТ (1),  за  производители,  ползващи  се  от 
плащания  за  маслодайни  семена,  посочени  в  приложението  към  същия  меморандум,  следва  да  бъде  опреде
лена  отделна  базова  площ.  Като  се  има  предвид,  че  маслодайните  семена  са  включени  в  списъка  на 
сектори  и  производства,  допустими  за  доброволно  обвързано  с  производството  подпомагане,  целесъобразно 
е  в  тази  схема  за  подпомагане  да  се  въведе  максимална  площ  на  равнище  Съюз  за  посочените 
в  гореспоменатия  меморандум  за  разбирателство  маслодайни  семена,  за  да  се  осигури  изпълнението  на  този 
международен  ангажимент.  В  случай  на  превишаване  на  тази  максимална  площ  държавите  членки  следва 
да  коригират  обявената  площ  чрез  прилагане  на  коефициент  за  намаление,  изчислен  и  предоставен  им  от 
Комисията.

(68) Съгласно  член  52,  параграф  8  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  изисква  предоставяното  по  посочения 
член  доброволно  обвързано  с  производството  подпомагане  да  съответства  на  другите  мерки  за  подпомагане 
от  Съюза  или  мерки,  финансирани  от  държавни  помощи.  С  оглед  на  методичното  управление  на  схемите, 
както  и  за  да  се  избегне  двойно  финансиране,  подобни  мерки  не  следва  да  получават  средства  два  пъти 
—  по  схемата  за  доброволно  обвързано  с  производството  подпомагане  и  по  други  схеми  за  подпомагане  от 
Съюза.  Поради  разнообразните  възможности,  с  които  разполагат  държавите  членки  при  прилагането  на 
доброволно  обвързаното  с  производството  подпомагане,  те  следва  да  носят  отговорност  за  осигуряването  на 
това  съответствие  в  рамката,  определена  чрез  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  и  съобразно  условията,  опреде
лени  в  настоящия  регламент.

(69) Съгласно  член  55,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  Комисията  одобрява  решението  по 
член  53,  параграф  4  или  по  целесъобразност  —  по  член  53,  параграф  6,  буква  а)  от  посочения  регла
мент,  когато  е  налице  една  от  определените  потребности  на  съответния  регион  или  сектор.  С  цел  да  се 
осигури  правилното  прилагане  на  посочения  член,  следва  да  се  предвиди  разпоредба  относно  критериите, 
приложими  спрямо  тези  потребности.

(70) В  дял  IV,  глава  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  предвижда  специфично  плащане  за  култура  — 
памук.  Комисията  следва  да  определи  правилата  и  условията  за  предоставяне  на  разрешение  за  земеделска 
земя  и  сортове  за  целите  на  това  плащане.  Освен  това  следва  да  бъдат  определени  правила  относно  изиск
ванията  за  допустимост.  Обективно  е  изискването  засаждането  да  се  извършва  по  такъв  начин,  че  да  се 
постигне  минимална  гъстота  на  засаждане,  определена  от  държавата  членка  въз  основа  на  почвените 
и  климатичните  условия  и  конкретните  регионални  особености.  Въвеждането  на  конкретните  правила  за 
агрономичните  практики  следва  да  бъде  оставено  на  държавите  членки.

(71) Държавите  членки  следва  да  одобряват  междубраншовите  организации  за  производство  на  памук  въз  основа 
на  обективни  критерии,  свързани  с  техния  мащаб  и  вътрешна  организация.  Мащабът  на  дадена  междубран
шова  организация  следва  да  се  определя,  като  се  отчита  изискването  членуващото  в  нея  предприятие  за 
омаганяване  да  е  в  състояние  да  приеме  доставката  на  достатъчни  количества  неомаганен  памук.

(1) ОВ L 147, 18.6.1993 г., стр. 26.
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(72) За  да  се  избегнат  усложнения  при  управлението  на  схемата  за  помощи,  един  производител  не  може  да 
членува  в  повече  от  една  междубраншова  организация.  По  същата  причина,  ако  производител,  който 
е  член  на  междубраншова  организация,  се  ангажира  да  достави  памука,  който  е  произвел,  той  следва  да 
го  доставя  само  на  предприятие  за  омаганяване,  което  е  член  на  същата  организация.

(73) За  да  се  следи  за  правилното  прилагане  на  определените  в  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  правила, 
и  с  оглед  на  оценката  на  изпълнението  на  политиката,  е  необходимо  да  се  установят  някои  задължения  за 
уведомяване  от  страна  на  държавите  членки,  по-специално  по  отношение  на  информацията,  която  те  трябва 
да  предоставят  относно  своите  решения,  взети  в  съответствие  с  дялове  II—V  от  посочения  регламент.

(74) По-специално,  по  отношение  на  доброволно  обвързаното  с  производството  подпомагане  е  необходимо 
допълнително  да  се  уточни  съдържанието  на  информацията,  която  трябва  да  се  съобщава  от  държавите 
членки  с  цел  гарантиране  на  правилното  прилагане  на  правилата  за  доброволно  обвързано 
с  производството  подпомагане,  както  и  с  оглед  на  ефективността  на  уведомяването,  така  че  да  се  даде 
възможност  на  Комисията  да  проверява  дали  при  разработването  на  мерките  за  подпомагане  държавите 
членки  спазват  изискванията  за  съответствие  и  за  недопускане  на  натрупване  на  различни  видове  подпома
гане,  както  и  максималните  проценти  от  националните  тавани,  посочени  в  член  53  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  и  свързаните  с  това  общи  суми.

(75) При  определени  условия  държавите  членки  могат  да  решат  да  предоставят  помощ  на  национално  равнище. 
За  да  се  провери  дали  тази  помощ  се  отпуска  в  установените  граници,  целесъобразно  е  да  се  предвиди 
задължение  до  Комисията  да  се  подават  годишни  доклади  за  някои  данни,  свързани  с  отпуснатата  помощ.

(76) Комисията  следва  да  получава  по  целесъобразност  информация  за  всички  решения,  произтичащи  от  прераз
глеждане  на  решенията,  за  които  е  подадено  уведомление  в  съответствие  с  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013 
или  с  настоящия  регламент,  за  да  ѝ  се  даде  възможност  да  следи  за  правилното  прилагане  и  отражението 
на  това  преразглеждане.  Поради  това  е  необходимо  да  се  определят  правила  относно  задълженията  за 
уведомяване  в  тази  връзка.

(77) В  приложение  X  към  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  съдържа  таблица  с  коефициентите  за  преобразуване 
и  тегловните  коефициенти,  посочени  в  член  46,  параграф  3  от  същия  регламент,  за  различните  видове 
екологично  насочени  площи.  Към  момента  на  приемането  на  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  таблицата  не 
беше  попълнена.  Поради  това  посоченото  приложение  следва  да  се  адаптира.  Коефициентите  за  преобразу
ване  следва  да  се  основават  на  опита,  натрупан  при  измерванията,  както  и  на  спецификата  на  отделните 
особености.  Тегловните  коефициенти  следва  да  бъдат  съставени  от  три  различни  стойности,  като  по  този 
начин  се  отчита  различието  в  значимостта  на  съответните  особености  за  биологичното  разнообразие. 
Поради  това  приложение  Х  към  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  следва  да  бъде  съответно  изменено.  За 
целите  на  изчисляването  на  екологично  насочените  площи  коефициентите  за  преобразуване  и  тегловните 
коефициенти  следва  да  се  прилагат  и  към  особеностите,  обхванати  от  еквивалентните  практики,  ако  те  са 
същите  като  особеностите,  изброени  в  гореспоменатото  приложение.

(78) От  съображения  за  яснота  и  правна  сигурност  регламенти  (ЕО)  №  1120/2009  и  (ЕО)  №  1121/2009 
следва  да  бъдат  отменени.

(79) Настоящият  регламент  следва  да  се  прилага  към  заявленията  за  помощи,  които  се  отнасят  за  календарните 
години  след  календарната  2014  г.,

ПРИЕ  НАСТОЯЩИЯ  РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА  1

ОБХВАТ  И  ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ  1

Обхват  и  общи  принципи

Член  1

Обхват

С  настоящия  регламент  се  определят  разпоредби,  допълващи  някои  несъществени  елементи  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013  по  отношение  на:

а) общите  разпоредби  относно  директните  плащания;
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б) схемата  за  основно  плащане;

в) схемата  за  единно  плащане  на  площ;

г) плащането  за  земеделски  стопани,  които  спазват  селскостопански  практики,  благоприятни  за  климата 
и  околната  среда;

д) плащането  за  млади  земеделски  стопани,  които  започват  своята  селскостопанска  дейност;

е) доброволно  обвързаното  с  производството  подпомагане;

ж) специалното  плащане  за  култура  —  памук;

з) задълженията  на  държавите  членки  за  уведомяване.

Член  2

Общи  принципи

1. Държавите  членки  прилагат  настоящия  регламент  в  съответствие  с  обективни  критерии  и  по  такъв  начин,  че 
да  се  гарантира  равнопоставеното  третиране  на  земеделските  стопани  и  да  се  избегнат  нарушения  на  пазарните 
условия  и  на  конкуренцията,  като  същевременно  се  насърчават  устойчивото  управление  на  природните  ресурси 
и  действията  в  областта  на  климата.

2. Държавите  членки  гарантират,  че  всички  условия  за  подпомагане,  отпускано  съгласно  настоящия  регламент, 
могат  да  бъдат  проверени  и  контролирани.

3. Държавите  членки  прилагат  настоящия  регламент:

а) по  отношение  на  подпомагането,  различно  от  обвързано  с  производството  подпомагане,  като  спазват  изисква
нията,  посочени  в  параграфи  1,  5  и  6  от  приложение  2  към  Споразумението  за  селското  стопанство;  и

б) по  отношение  на  схемата  за  обвързано  с  производството  подпомагане,  като  спазват  изискванията  на  член  6, 
параграф  5  от  Споразумението  за  селското  стопанство.

Член  3

Намаления  във  връзка  с  финансовата  дисциплина

Намаленията  във  връзка  с  финансовата  дисциплина,  предвидени  в  член  8  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  се 
прилагат  към  сумата  на  плащанията  от  различните  схеми  за  директно  подпомагане,  изброени  в  приложение  I  към 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  на  които  всеки  земеделски  стопанин  има  право,  след  прилагането  на  оттеглянията 
и  административните  санкции,  които  се  отнасят  до  директните  плащания  съгласно  дял  II,  глава  IV  от  Делегиран 
регламент  (ЕС)  №  640/2014  и  преди  прилагането  на  административните  санкции  във  връзка  с  кръстосаното  съот
ветствие  съгласно  дял  IV,  глава  II  от  същия  делегиран  регламент.

РАЗДЕЛ  2

Разпоредби,  свързани  с  определенията  в  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013

Член  4

Рамка  за  критериите  за  поддържане  на  земеделска  площ  в  състояние,  подходящо  за  паша  или  обрабо
тване

1. За  целите  на  член  4,  параграф  1,  буква  в),  подточка  ii)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  критериите,  на 
които  земеделските  стопани  трябва  да  отговарят,  за  да  се  счита,  че  са  изпълнили  задължението  да  поддържат 
земеделска  площ  в  състояние,  подходящо  за  паша  или  обработване  без  подготвителни  действия,  които  са  извън 
рамките  на  обичайните  земеделски  методи  и  машини,  се  определят  от  държавите  членки  по  един  от  двата  или 
и  по  двата  посочени  по-долу  начина:

а) държавите  членки  изискват  земеделският  стопанин  да  извършва  най-малко  една  годишна  дейност.  Когато  това 
е  обосновано  поради  екологични  причини,  държавите  членки  могат  да  решат  да  признаят  също  дейности, 
които  се  извършват  единствено  всяка  втора  година;
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б) държавите  членки  определят  характеристиките,  които  трябва  да  има  дадена  земеделска  площ,  за  да  се  счита  за 
поддържана  в  състояние,  подходящо  за  паша  или  обработване.

2. При  определянето  на  критериите,  посочени  в  параграф  1,  държавите  членки  могат  да  правят  разграничение 
между  различните  видове  земеделски  площи.

Член  5

Рамка  за  минималните  дейности  в  земеделските  площи,  които  естествено  се  поддържат  в  състояние, 
подходящо  за  паша  или  обработване

За  целите  на  член  4,  параграф  1,  буква  в),  подточка  iii)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  определяната  от  държа
вите  членки  минимална  дейност,  която  да  се  извършва  върху  земеделски  площи,  естествено  поддържани 
в  състояние,  подходящо  за  паша  или  обработване,  е  най-малко  една  годишна  дейност,  която  да  се  извършва  от 
земеделския  стопанин.  Когато  това  е  обосновано  поради  екологични  причини,  държавите  членки  могат  да  решат 
да  признаят  също  така  дейности,  които  се  извършват  единствено  всяка  втора  година.

Член  6

Преобладаващо  присъствие  на  трева  и  други  тревни  фуражи  при  постоянно  затревени  площи

За  целите  на  член  4,  параграф  1,  буква  з)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  за  тревата  и  другите  тревни  фуражи 
се  счита,  че  преобладават,  когато  покриват  над  50 %  от  отговарящата  на  условията  за  подпомагане  площ  на 
равнището  на  земеделския  парцел  по  смисъла  на  член  67,  параграф  4,  буква  а)  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013.

Член  7

Установени  местни  практики  в  случая  на  постоянно  затревени  площи

За  целите  на  член  4,  параграф  1,  буква  з)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  установени  местни  практики  са  след
ните  практики,  взети  поотделно  или  в  комбинация:

а) практики  за  площи  за  паша  на  добитък,  които  имат  традиционен  характер  и  за  които  е  общоприето  да  се 
прилагат  по  отношение  на  въпросните  площи;

б) практики,  които  са  важни  за  опазване  на  местообитанията,  посочени  в  приложение  I  към 
Директива  92/43/ЕИО  на  Съвета (1),  и  на  биотопите  и  местообитанията,  попадащи  в  обхвата  на 
Директива  2009/147/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета (2).

Член  8

Коефициент  за  намаление  в  съответствие  с  член  32,  параграф  5  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013

При  прилагането  на  член  32,  параграф  5  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  по  отношение  на  постоянно  затревени 
площи,  които  са  подходящи  за  паша  и  по  отношение  на  които  се  прилагат  установени  местни  практики,  когато 
в  зоните  на  паша  по  традиция  не  преобладават  треви  и  други  тревни  фуражи,  държавите  членки  могат  да  разгра
ничават  различни  категории  площи,  по  отношение  на  които  да  прилагат  различни  коефициенти  за  намаление.

Член  9

Производство  на  коноп

За  целите  на  член  32,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  площите  за  производство  на  коноп  отговарят 
на  критериите  за  подпомагане,  при  условие  че  се  използват  семена  от  сортовете,  изброени  в  общия  каталог  на 
сортовете  от  земеделски  растителни  видове  на  15  март  на  годината,  за  която  се  отпуска  плащането,  и  които  се 
публикуват  съгласно  член  17  от  Директива  2002/53/ЕО  на  Съвета (3).  Семената  се  сертифицират  в  съответствие  с 
Директива  2002/57/ЕО  на  Съвета (4).

(1) Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 
22.7.1992 г., стр. 7).

(2) Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 
26.1.2010 г., стр. 7).

(3) Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (ОВ L 193, 
20.7.2002 г., стр. 1).

(4) Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури (ОВ L 193, 
20.7.2002 г., стр. 74).
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РАЗДЕЛ  3

Активен  земеделски  стопанин

Член  10

Случаи,  в  които  земеделските  площи  са  основно  площи,  естествено  поддържани  в  състояние,  подхо
дящо  за  паша  или  обработване

1. За  целите  на  член  9,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  физическо  или  юридическо  лице,  или 
група  физически  или  юридически  лица  се  счита  за  притежаващо  или  притежаваща  земеделски  площи,  които  са 
основно  площи,  естествено  поддържани  в  състояние,  подходящо  за  паша  или  обработване,  когато  тези  площи 
представляват  над  50 %  от  цялата  земеделска  площ,  декларирана  в  съответствие  с  член  72,  параграф  1,  буква  а) 
от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013.

2. Член  9,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  не  се  прилага  за  физическо  или  юридическо  лице, 
или  за  група  физически  или  юридически  лица,  които  извършват  върху  площи,  естествено  поддържани 
в  състояние,  подходящо  за  паша  или  обработване,  селскостопанска  дейност  по  смисъла  на  член  4,  параграф  1, 
буква  в),  подточка  i)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

Член  11

Постъпления  от  неселскостопански  дейности

1. За  целите  на  член  9,  параграф  2,  трета  алинея,  буква  а)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  и  по  целесъобраз
ност,  на  член  13  от  настоящия  регламент,  постъпления,  получени  от  селскостопански  дейности,  са  постъпленията, 
които  земеделският  стопанин  е  получил  от  селскостопанска  дейност  по  смисъла  на  член  4,  параграф  1,  буква  в) 
от  посочения  регламент  в  неговото  стопанство,  в  това  число  подпомагането  от  Съюза  по  линия  на  Европейския 
фонд  за  гарантиране  на  земеделието  (ЕФГЗ)  и  на  Европейския  земеделски  фонд  за  развитие  на  селските  райони 
(ЕЗФРСР),  както  и  всяка  национална  помощ,  отпусната  за  селскостопански  дейности,  с  изключение  на  допълни
телни  национални  директни  плащания  съгласно  членове  18  и  19  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

Постъпленията  от  преработката  на  селскостопански  продукти  от  стопанството  по  смисъла  на  член  4,  параграф  1, 
буква  г)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  считат  за  постъпления  от  селскостопански  дейности,  при  условие  че 
преработените  продукти  продължават  да  бъдат  собственост  на  земеделския  стопанин  и  че  в  резултат  на  тази 
преработка  се  получава  друг  селскостопански  продукт  по  смисъла  на  член  4,  параграф  1,  буква  г)  от  Регламент 
(ЕС)  №  1307/2013.

Всякакви  други  постъпления  се  считат  за  постъпления  от  неселскостопански  дейности.

2. За  целите  на  параграф  1  „постъпления“  означава  брутни  постъпления  преди  приспадането  на  свързаните 
с  тях  разходи  и  данъци.

3. Подпомагането  от  Съюза,  посочено  в  параграф  1,  се  изчислява:

а) в  България  и  Румъния  за  2015  г.  —  въз  основа  на  съответната  сума,  посочена  в  буква  А)  от  приложение
V  към  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013;

б) в  Хърватия  за  всяка  година,  посочена  в  член  17  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  —  въз  основа  на  сумата, 
посочена  в  буква  А)  от  приложение  VI  към  същия  регламент.

Член  12

Размер  на  директните  плащания,  посочен  в  член  9,  параграфи  2  и  4  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013
и  в  член  13,  параграф  2  от  настоящия  регламент

1. Годишният  размер  на  директните  плащания  за  земеделски  стопанин,  посочен  в  член  9,  параграф  2,  трета 
алинея,  буква  а)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  и  по  целесъобразност,  в  член  13,  параграф  2  от  настоящия 
регламент,  е  общият  размер  на  директните  плащания,  на  които  земеделският  стопанин  е  имал  право  съгласно 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  за  най-близката  данъчна  година,  за  която  са  налични  доказателства  за  постъпления 
от  неселскостопански  дейности.  При  изчисляването  на  сумата  не  се  взема  предвид  прилагането  на  член  63  и 
член  91,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013.
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Когато  най-близката  данъчна  година,  посочена  в  първа  алинея,  е  2014  г.  или  по-ранна  година,  годишният  размер 
на  директните  плащания  е  общият  размер  на  директните  плащания,  на  които  земеделският  стопанин  е  имал 
право  съгласно  Регламент  (ЕО)  №  73/2009  преди  намаленията  и  изключванията,  предвидени  в  членове  21  и  23 
от  същия  регламент.

2. Ако  през  най-близката  данъчна  година  по  параграф  1,  първа  алинея  земеделският  стопанин  не  е  подавал 
заявление  за  помощи  с  директни  плащания  съгласно  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  държавите  членки  определят 
посочения  в  параграф  1,  първа  алинея  общ  размер  на  директните  плащания  чрез  умножаване  на  броя  на  хекта
рите,  отговарящи  на  условията  за  подпомагане,  деклариран  от  въпросния  земеделски  стопанин  в  годината  на  пода
ване  на  заявление  за  помощи  съгласно  член  72,  параграф  1,  буква  а)  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013,  по  сред
ното  национално  директно  плащане  за  подпомагане  на  хектар  за  годината,  посочена  в  параграф  1,  първа  алинея.

Средното  национално  директно  плащане  за  подпомагане  на  хектар,  посочено  в  първа  алинея,  се  определя  чрез 
разделяне  на  националния  таван,  посочен  в  приложение  II  към  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  за  посочената 
година,  на  общия  брой  на  хектарите,  отговарящи  на  условията  за  подпомагане,  деклариран  в  съответната  държава 
членка  за  посочената  година  в  съответствие  с  член  72,  параграф  1,  буква  а)  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013.

Когато  годината,  посочена  в  параграф  1,  първа  алинея,  е  2014  г.  или  по-ранна  година,  средното  национално 
директно  плащане  за  подпомагане  на  хектар,  посочено  в  първа  алинея  от  настоящия  параграф,  се  определя  чрез 
разделяне  на  националния  таван,  посочен  в  приложение  VIII  към  Регламент  (ЕО)  №  73/2009  за  посочената 
година,  на  общия  брой  на  хектарите,  отговарящи  на  условията  за  подпомагане,  деклариран  в  съответната  държава 
членка  за  посочената  година  в  съответствие  с  член  19,  параграф  1,  буква  а)  от  Регламент  (ЕО)  №  73/2009.

3. Посоченият  в  член  9,  параграф  4  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  размер  на  директните  плащания  за  земе
делски  стопанин  е  общият  размер  на  директните  плащания,  на  които  земеделският  стопанин  е  имал  право 
в  съответствие  с  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  преди  прилагането  на  член  63  и  член  91,  параграф  1  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1306/2013  за  предходната  година.

Когато  годината,  посочена  в  първа  алинея,  е  2014  г.,  размерът  на  директните  плащания  е  общият  размер  на 
директните  плащания  за  2014  г.,  на  които  земеделският  стопанин  е  имал  право  съгласно  Регламент  (ЕО) 
№  73/2009  преди  намаленията  и  изключванията,  предвидени  в  членове  21  и  23  от  същия  регламент.

4. Ако  земеделският  стопанин  не  е  подавал  заявление  за  помощи  с  директни  плащания  съгласно  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013  за  предходната  година,  посочена  в  параграф  3,  първа  алинея,  държавите  членки  определят  посо
чения  в  параграф  3,  първа  алинея  общ  размер  на  директните  плащания  чрез  умножаване  на  броя  на  хектарите, 
отговарящи  на  условията  за  подпомагане,  деклариран  от  въпросния  земеделски  стопанин  в  годината  на  подаване 
на  заявление  за  помощи  съгласно  член  72,  параграф  1,  буква  а)  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013,  по  средното 
национално  директно  плащане  за  подпомагане  на  хектар  за  предходната  година.

Средното  национално  директно  плащане  за  подпомагане  на  хектар,  посочено  в  първа  алинея,  се  определя  чрез 
разделяне  на  националния  таван,  посочен  в  приложение  II  към  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  за  посочената 
година,  на  общия  брой  на  хектарите,  отговарящи  на  условията  за  подпомагане,  деклариран  в  съответната  държава 
членка  за  посочената  година  в  съответствие  с  член  72,  параграф  1,  буква  а)  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013.

Когато  предходната  година,  посочена  в  параграф  3,  първа  алинея,  е  2014  г.,  държавите  членки  определят 
годишния  размер  на  директните  плащания  за  този  земеделски  стопанин  чрез  умножаване  на  броя  на  хектарите, 
отговарящи  на  условията  за  подпомагане,  деклариран  от  него  за  2015  г.  в  съответствие  с  член  72,  параграф  1, 
буква  а)  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013,  по  средното  национално  директно  плащане  за  подпомагане  на  хектар 
за  2014  г.

Средното  национално  директно  плащане  за  подпомагане  на  хектар  за  2014  г.  се  определя  чрез  разделяне  на 
националния  таван  за  2014  г.,  посочен  в  приложение  VIII  към  Регламент  (ЕО)  №  73/2009,  на  общия  брой  на 
хектарите,  отговарящи  на  условията  за  подпомагане,  деклариран  в  посочената  държава  членка  за  2014  г. 
в  съответствие  с  член  19,  параграф  1,  буква  а)  от  посочения  регламент.
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5. Посоченият  в  параграфи  1  и  2  общ  размер  на  годишните  директни  плащания  се  изчислява:

а) в  България  и  Румъния  за  2015  г.  —  въз  основа  на  съответната  сума,  посочена  в  буква  А)  от  приложение
V  към  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013;

б) в  Хърватия  за  всяка  година,  посочена  в  член  17  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  —  въз  основа  на  сумата, 
посочена  в  буква  А)  от  приложение  VI  към  същия  регламент.

Член  13

Критерии  за  доказване,  че  селскостопанските  дейности  не  са  незначителни  и  че  основната  дейност  или 
предметът  на  дейност  на  предприятието  се  изразява  в  упражняване  на  селскостопанска  дейност

1. За  целите  на  член  9,  параграф  2,  трета  алинея,  буква  б)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  селскостопанските 
дейности  не  са  незначителни,  ако  общият  размер  на  постъпленията,  получени  от  селскостопански  дейности  по 
смисъла  на  член  11  от  настоящия  регламент  през  най-близката  данъчна  година,  за  която  са  налични  такива  дока
зателства,  представлява  най-малко  една  трета  от  общия  размер  на  постъпленията,  получени  през  най-близката 
данъчна  година,  за  която  са  налични  такива  доказателства.

Държавите  членки  могат  да  решат  да  определят  като  праг  на  общия  размер  на  постъпленията,  получени  от 
селскостопански  дейности,  стойност,  по-ниска  от  една  трета,  при  условие  че  тази  по-ниска  прагова  стойност  не 
позволява  за  активни  земеделски  стопани  да  се  считат  физически  или  юридически  лица,  чиито  селскостопански 
дейности  представляват  само  незначителна  част  от  цялостната  им  икономическа  дейност.

Чрез  дерогация  от  първа  и  втора  алинея  държавите  членки  могат  да  определят  алтернативни  критерии,  които 
дават  възможност  на  съответния  субект  да  докаже,  че  селскостопанските  му  дейности  не  са  незначителни  съгласно 
член  9,  параграф  2,  трета  алинея,  буква  б)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

2. За  целите  на  член  9,  параграф  3,  буква  а)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  държавите  членки  могат  да 
решат,  че  селскостопанските  дейности  представляват  само  незначителна  част  от  цялостната  икономическа  дейност 
на  физическо  или  юридическо  лице,  или  на  група  физически  или  юридически  лица,  като  използват  следните 
методи:

а) годишният  размер  на  директните  плащания  е  по-малко  от  5 %  от  общия  размер  на  постъпленията,  получени 
от  неселскостопански  дейности  по  смисъла  на  член  11  от  настоящия  регламент  през  най-близката  данъчна 
година,  за  която  са  налични  такива  доказателства;

б) общият  размер  на  постъпленията,  получени  от  селскостопански  дейности  по  смисъла  на  член  11  от  настоящия 
регламент  през  най-близката  данъчна  година,  за  която  са  налични  такива  доказателства,  е  по-нисък  от  прага, 
който  се  определя  от  държавите  членки,  и  не  надхвърля  една  трета  от  общия  размер  на  постъпленията,  полу
чени  през  най-близката  данъчна  година,  за  която  са  налични  такива  доказателства.

Чрез  дерогация  от  първа  алинея  държавите  членки  могат  да  определят  алтернативни  критерии,  според  които 
селскостопанските  дейности  да  се  считат  за  незначителни  съгласно  член  9,  параграф  3,  буква  а)  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013.

3. За  целите  на  член  9,  параграф  2,  трета  алинея,  буква  в)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  и  по  целесъобраз
ност,  на  член  9,  параграф  3,  буква  б)  от  същия  регламент,  селскостопанската  дейност  се  счита  за  основна 
дейност  или  предмет  на  дейност  на  предприятието  на  юридическо  лице,  ако  това  е  записано  като  основна 
дейност  или  предмет  на  дейност  на  предприятието  в  официалния  търговски  регистър  или  в  равностойни 
официални  удостоверяващи  документи  на  държава  членка.  В  случай  на  физическо  лице  се  изискват  равностойни 
официални  удостоверяващи  документи.

Когато  такива  регистри  не  съществуват,  държавите  членки  използват  равностойни  доказателства.
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Чрез  дерогация  от  първа  и  втора  алинея  държавите  членки  могат  да  определят  алтернативни  критерии,  според 
които  селскостопанската  дейност  се  счита  за  основна  дейност  или  предмет  на  дейност  на  предприятието  на  физи
ческо  или  юридическо  лице  съгласно  член  9,  параграф  2,  трета  алинея,  буква  в)  и  по  целесъобразност,  член  9, 
параграф  3,  буква  б)  от  посочения  регламент.

ГЛАВА  2

СХЕМА  ЗА  ОСНОВНО  ПЛАЩАНЕ  И  СХЕМА  ЗА  ЕДИННО  ПЛАЩАНЕ  НА  ПЛОЩ

РАЗДЕЛ  1

Правила  за  прилагане  на  схемата  за  основно  плащане,  посочени  в  дял  III,  глава  1,  раздели  1,  2,  3 
и  5  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013

По др аз дел  1

П ър во нача лно  р аз п р еделя не  на  п р ав а  на  п лащ ане

Член  14

Случаи  на  наследяване,  промени  в  правния  статут  или  наименованието,  както  и  сливания  и  разделяния

1. Когато  земеделски  стопанин  е  получил  стопанството  или  част  от  него  по  силата  на  действително  или 
бъдещо  наследяване,  той  има  право  да  подаде  заявление  от  свое  име  за  броя  и  стойността  на  правата  на 
плащане,  които  трябва  да  бъдат  разпределени  за  полученото  стопанство  или  за  получената  част  от  него,  при 
същите  условия,  както  земеделският  стопанин,  който  първоначално  е  управлявал  стопанството.

В  случай  на  отменимо  бъдещо  наследяване  правата  на  плащане  се  разпределят  единствено  на  наследника,  опре
делен  като  такъв  към  датата,  посочена  в  член  24,  параграф  1  или  член  39,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013.

2. Евентуална  промяна  на  наименованието  не  влияе  върху  броя  и  стойността  на  подлежащите  на  разпределяне 
права  на  плащане.

Евентуална  промяна  на  правния  статут  не  влияе  върху  броя  и  стойността  на  подлежащите  на  разпределяне  права 
на  плащане,  ако  земеделският  стопанин,  упражнявал  контрол  върху  стопанството  по  отношение  на  управлението, 
ползите  и  финансовите  рискове,  управлява  и  новото  стопанство.

3. Евентуално  сливане  или  разделяне  не  влияе  върху  общия  брой  и  стойността  на  правата  на  плащане,  които 
трябва  да  бъдат  разпределени  на  стопанството  (стопанствата).

В  случай  на  разделяне,  когато  дадена  държава  членка  прилага  член  24,  параграф  4  или  5  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  броят  на  правата  на  плащане,  които  трябва  да  се  разпределят  на  всяко  стопанство  в  резултат  на 
разделянето,  се  получава  чрез  умножаване  на  броя  на  отговарящите  на  условията  за  подпомагане  хектари,  които 
са  на  разположение  на  съответното  ново  стопанство,  със  средното  намаление  на  броя  на  правата  за  плащане, 
които  първоначалното  стопанство  би  имало  съгласно  член  24,  параграф  4  или  5  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013.

За  целите  на  настоящия  параграф  се  прилагат  следните  определения:

а) „сливане“  означава  сливане  на  двама  или  повече  отделни  земеделски  стопани  по  смисъла  на  член  4, 
параграф  1,  буква  а)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  в  един  нов  земеделски  стопанин  по  смисъла  на  същия 
член,  който  с  оглед  на  управлението,  ползите  и  финансовите  рискове  се  контролира  от  земеделските  стопани, 
които  първоначално  са  управлявали  стопанствата,  или  от  един  от  тях;

б) „разделяне“  означава  разделяне  на  един  земеделски  стопанин  по  смисъла  на  член  4,  параграф  1,  буква  а)  от 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  на:

i) най-малко  двама  нови  отделни  земеделски  стопани  по  смисъла  на  същия  член,  най-малко  върху  единия  от 
които  продължава  да  упражнява  контрол  по  отношение  на  управлението,  ползите  и  финансовите  рискове, 
най-малко  едно  от  физическите  или  юридическите  лица,  които  първоначално  са  управлявали  стопанството; 
или
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ii) първоначалния  земеделски  стопанин  и  най-малко  един  нов  отделен  земеделски  стопанин  по  смисъла  на 
същия  член.

Член  15

Определяне  на  хектарите,  отговарящи  на  условията  за  подпомагане  по  смисъла  на  член  24,  параграф  2 
и  член  39,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013

1. За  целите  на  определянето  на  броя  на  правата  на  плащане,  които  трябва  да  бъдат  разпределени  съгласно 
член  24,  параграф  2  и  член  39,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  в  случаите,  когато  не  е  признато 
действие  на  непреодолима  сила  и  извънредни  обстоятелства,  се  вземат  предвид  само  отговарящите  на  условията  за 
подпомагане  хектари,  които  са  определени  съгласно  член  2,  параграф  1,  втора  алинея,  точка  23,  буква  а)  от 
Делегиран  регламент  (ЕС)  №  640/2014.

2. Когато  отговарящ  на  условията  за  подпомагане  хектар,  посочен  в  параграф  1,  е  предмет  на  заявление  за 
разпределяне  на  права  на  плащане  от  двама  или  повече  кандидати,  решението  на  кого  да  се  разпределят  правата 
на  плащане  се  основава  върху  критерия  кой  разполага  с  правомощия  за  вземане  на  решения  по  отношение  на 
селскостопанските  дейности,  упражнявани  върху  въпросния  хектар,  кой  получава  ползите  и  кой  поема  финансовите 
рискове,  свързани  с  тези  дейности.

Член  16

Ограничение  съгласно  член  24,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013

1. Каквото  и  да  било  намаление  съгласно  член  24,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  не  надвишава 
85 %  от  броя  на  правата  на  плащане,  които  съответстват  на  отговарящите  на  условията  за  подпомагане  хектари 
с  постоянно  затревени  площи,  разположени  в  райони  с  неблагоприятни  климатични  условия.

2. За  целите  на  прилагането  на  коефициента  за  намаление,  предвиден  в  параграф  1,  държавите  членки  могат 
въз  основа  на  природните  ограничения,  посочени  в  член  24,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  да 
разграничат  различни  категории  райони  с  неблагоприятни  климатични  условия,  с  цел  към  тези  категории  да  се 
прилагат  различни  коефициенти  за  намаление.

Член  17

Определяне  на  стойността  на  правата  на  плащане  съгласно  членове  26  и  40  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013

1. За  целите  на  определянето  на  директните  плащания  или  стойността  на  правата  на  плащане,  отнасящи  се  за 
2014  г.,  както  е  посочено  в  член  26  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  се  вземат  предвид  само  плащанията  или 
стойността  на  правата  на  плащане  за  земеделските  стопани,  които  имат  право  на  директни  плащания 
в  съответствие  с  член  9  и  член  24,  параграф  9  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  през  2015  г.

За  целите  на  определянето  на  директните  плащания,  отнасящи  се  за  годината,  предхождаща  въвеждането  на 
схемата  за  основно  плащане,  както  е  посочено  в  член  40,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  се  вземат 
предвид  само  плащанията  към  земеделските  стопани,  които  имат  право  на  директни  плащания  в  съответствие  с 
член  9  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  през  първата  година  на  прилагане  на  схемата  за  основно  плащане.

2. За  целите  на  член  26,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  прилагат  следните  правила:

а) позоваването  на  мерките  за  специфично  подпомагане,  предвидени  в  член  68,  параграф  1,  букви  а),  б)  и  в)  от 
Регламент  (ЕО)  №  73/2009,  не  засяга  възможността  държавите  членки  да  вземат  предвид  само  една  или 
няколко  мерки,  прилагани  по  линия  на  тези  мерки  за  специфично  подпомагане;

б) подпомагането,  отпуснато  на  даден  земеделски  стопанин  за  календарната  2014  г.  по  една  или  няколко  схеми 
за  подпомагане,  посочени  в  член  26,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  се  изчислява,  без  да  се 
вземат  предвид  никакви  намаления  или  изключвания,  предвидени  в  дял  II,  глава  4  от  Регламент  (ЕО) 
№  73/2009;
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в) държавите  членки  могат  да  решат  въз  основа  на  обективни  и  недискриминационни  критерии  каква  степен  на 
подпомагане  да  се  взема  предвид  при  една  или  няколко  от  схемите,  изброени  в  член  26,  параграф  6  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013,  които  прилага  съответната  държава  членка.

При  прилагане  на  настоящия  параграф  държавите  членки  трябва  да  не  застрашават  отделения  от  производството 
характер  на  подпомагането,  предоставено  в  съответствие  с  член  68,  параграф  1,  буква  в)  и  членове  126,  127  и 
129  от  Регламент  (ЕО)  №  73/2009.

3. За  целите  на  член  26,  параграф  6,  трета  алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  подпомагането,  отпуснато 
за  календарната  2014  г.  съгласно  членове  72а  и  125а  от  Регламент  (ЕО)  №  73/2009,  се  изчислява,  без  да  се 
вземат  предвид  никакви  намаления  или  изключвания,  предвидени  в  дял  II,  глава  4  от  Регламент  (ЕО) 
№  73/2009.

4. Позоваването  в  член  26,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  на  държаните  от  земеделския 
стопанин  права  на  плащане  включва  също  и  правата  на  плащане,  които  към  датата  на  подаване  на  заявление  за 
2014  г.  земеделският  стопанин  е  отдал  под  аренда  на  друг  земеделски  стопанин.

Член  18

Окончателно  определяне  на  стойността  и  броя  на  правата  на  плащане

Когато  предназначената  за  земеделските  стопани  информация,  посочена  в  член  25,  параграф  10  или  в  член  40, 
параграф  4,  втора  алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  се  основава  на  предварителни  данни,  окончателната 
стойност  и  окончателният  брой  на  правата  на  плащане  се  определят  и  се  съобщават  на  земеделските  стопани, 
след  като  се  извършат  всички  необходими  проверки  съгласно  член  74  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013,  и  при 
всички  случаи  до  1  април  на  годината,  следваща  първата  година  на  прилагане  на  схемата  за  основно  плащане  от 
съответната  държава  членка.

Член  19

Определяне  на  стойността  на  правата  на  плащане  в  случаи  на  затруднения

1. Ако  едно  или  няколко  от  директните  плащания,  посочени  в  член  26  или  член  40,  параграф  3  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013,  които  се  отнасят  за  2014  г.  или  за  годината,  предхождаща  въвеждането  на  схемата  за 
основно  плащане,  са  по-ниски  от  съответните  суми  в  годината,  предхождаща  годините,  засегнати  от  непреодолима 
сила  или  извънредни  обстоятелства,  първоначалната  единична  стойност  се  определя  въз  основа  на  сумите,  които 
земеделският  стопанин  е  получил  в  годината,  предхождаща  годините,  засегнати  от  непреодолима  сила  или  извън
редни  обстоятелства.

2. Държавите  членки  могат  да  решат  да  ограничат  прилагането  на  параграф  1  до  случаи,  когато  директните 
плащания,  които  се  отнасят  за  2014  г.  или  за  годината,  предхождаща  въвеждането  на  схемата  за  основно 
плащане,  са  по-ниски  от  определен  процент  от  съответните  суми  за  годината,  предхождаща  годините,  засегнати  от 
непреодолима  сила  или  извънредни  обстоятелства.  Този  процент  е  не  по-нисък  от  85 %.

Член  20

Частноправна  договорна  клауза  в  случай  на  продажба

1. Държавите  членки  могат  да  решат,  че  в  случай  на  продажба  на  стопанството  или  на  част  от  него  земедел
ските  стопани  могат  чрез  договор,  подписан  преди  крайната  дата  за  подаване  на  заявления  за  разпределяне  на 
права  на  плащане,  определена  от  Комисията  въз  основа  на  член  78,  буква  б)  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013, 
да  прехвърлят  заедно  със  стопанството  или  с  част  от  него  съответните  права  на  плащане,  които  подлежат  на 
разпределяне.  В  този  случай  правата  на  плащане  се  разпределят  на  продавача  и  се  прехвърлят  директно  на  купу
вача,  който  ще  се  ползва,  когато  е  приложимо,  от  плащанията,  които  продавачът  е  получил  за  2014  г.,  или  от 
стойността  на  правата  на  плащане,  които  продавачът  е  притежавал  през  2014  г.,  както  е  посочено  в  член  26  от 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  като  референтна  стойност  за  определяне  на  първоначалната  единична  цена  на 
правата  на  плащане.
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За  да  се  извърши  такова  прехвърляне,  продавачът  трябва  да  изпълнява  условията  по  член  24,  параграф  1  от 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  а  купувачът  трябва  да  изпълнява  условията  по  член  9  от  същия  регламент.

Такава  продажба  не  се  счита  за  прехвърляне  без  земя  по  смисъла  на  член  34,  параграф  4  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013.

2. Параграф  1  се  прилага  mutatis  mutandis  за  държавите  членки,  които  прилагат  дял  III,  глава  1,  раздел  5  от 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

Член  21

Частноправна  договорна  клауза  в  случай  на  отдаване  под  аренда

1. Държавите  членки  могат  да  решат,  че  в  случай  на  отдаване  под  аренда  на  стопанството  или  на  част  от 
него  земеделските  стопани  могат  чрез  договор,  подписан  преди  датата,  упомената  в  член  20,  параграф  1,  първа 
алинея,  да  отдават  заедно  със  стопанството  или  с  част  от  него  съответните  права  на  плащане,  които  подлежат  на 
разпределяне.  В  този  случай  правата  на  плащане  се  разпределят  на  арендодателя  и  се  отдават  под  аренда 
директно  на  арендатора,  който  ще  се  ползва,  когато  е  приложимо,  от  плащанията,  които  арендодателят  е  получил 
за  2014  г.,  или  от  стойността  на  правата  на  плащане,  които  арендодателят  е  притежавал  през  2014  г.,  както 
е  посочено  в  член  26  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  като  референтна  стойност  за  определяне  на  първоначал
ната  единична  цена  на  правата  на  плащане.

За  да  се  извърши  такова  прехвърляне,  арендодателят  трябва  да  изпълнява  условията  по  член  24,  параграф  1  от 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  арендаторът  трябва  да  изпълнява  условията  по  член  9  от  същия  регламент 
и  договорът  за  аренда  да  изтича  след  крайната  дата  за  подаване  на  заявление  по  схемата  за  основно  плащане.

Такова  отдаване  под  аренда  не  се  счита  за  прехвърляне  без  земя  по  смисъла  на  член  34,  параграф  4  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013.

2. Параграф  1  се  прилага  mutatis  mutandis  за  държавите  членки,  които  прилагат  дял  III,  глава  1,  раздел  5  от 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

Член  22

Бенефициери  в  съответствие  с  член  24,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013

За  целите  на  член  24,  параграф  1,  трета  алинея,  буква  а),  подточка  i),  първо  тире  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013  „картофи  за  консумация“  и  „посадъчен  материал  за  картофи“  означава  картофи  с  код  по  КН  0701, 
различни  от  тези,  предназначени  за  производство  на  картофено  нишесте.

По д раз дел  2

А кт ивир а не  и  п р ех вър ля не  на  п р ава  на  п лащ ане

Член  23

Изчисляване  на  стойността  на  правата  на  плащане

1. Правата  на  плащане  първо  се  изчисляват  с  точност  до  третия  знак  след  десетичната  запетая,  след  което  се 
закръгляват  нагоре  или  надолу  до  най-близкия  втори  знак  след  десетичната  запетая.  Ако  изчислението  дава 
резултат,  при  който  третият  знак  след  десетичната  запетая  е  5,  сумата  се  закръглява  нагоре  до  най-близкия  втори 
знак  след  десетичната  запетая.
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2. Ако  земеделският  стопанин  прехвърли  част  от  право  на  плащане,  стойността  на  тази  част  се  изчислява 
пропорционално  за  всяка  оставаща  съответна  година,  както  е  посочено  в  член  25  или  член  40  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013.

3. Държавите  членки  могат  да  изменят  правата  на  плащане,  като  сливат  части  от  права  на  плащане,  притежа
вани  от  един  земеделски  стопанин.  Стойността  на  слетите  права  на  плащане  се  определя  за  всяка  оставаща  съот
ветна  година,  както  е  посочено  в  член  25  или  член  40  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  като  се  събират  стой
ностите  на  отделните  части.

Член  24

Изисквания  за  активиране  на  права  на  плащане

1. Права  на  плащане  могат  да  се  декларират  за  плащане  само  веднъж  за  година  от  земеделския  стопанин, 
който  ги  държи  (собствени  или  под  аренда)  към  крайната  дата  за  подаване  на  единно  заявление.

Когато  обаче  земеделският  стопанин  се  възползва  от  възможността  да  измени  единното  заявление  в  съответствие 
с  правилата,  определени  от  Комисията  въз  основа  на  член  78,  буква  б)  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013,  той 
може  да  декларира  и  права  на  плащане  (притежавани  или  взети  под  аренда),  които  държи  към  датата,  на  която 
уведомява  компетентния  орган  за  измененията,  при  условие  че  въпросните  права  на  плащане  не  са  декларирани  за 
плащане  за  същата  година  от  друг  земеделски  стопанин.

Когато  земеделският  стопанин  придобива  права  на  плащане  посредством  прехвърляне  от  друг  земеделски  стопанин 
и  когато  другият  земеделски  стопанин  вече  е  декларирал  за  плащане  тези  права  на  плащане,  допълнително  декла
риране  на  правата  на  плащане  от  страна  на  получаващия  земеделски  стопанин  се  допуска,  само  ако  прехвърля
щият  земеделски  стопанин  вече  е  уведомил  компетентния  орган  за  прехвърлянето  в  съответствие  с  правилата, 
определени  от  Комисията  въз  основа  на  член  34,  параграф  5  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  и  оттегли  тези 
права  на  плащане  от  собственото  си  единно  заявление  в  сроковете  за  изменение  на  единното  заявление,  опреде
лени  от  Комисията  въз  основа  на  член  78,  буква  б)  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013.

2. Когато  даден  земеделски  стопанин,  след  като  съгласно  член  33,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013 
е  декларирал  парцелите,  съответстващи  на  всички  цели  права  на  плащане,  с  които  разполага,  все  още  разполага 
с  парцел,  който  възлиза  на  по-малко  от  един  хектар,  той  може  да  декларира  още  едно  цяло  право,  което  дава 
право  на  плащане,  изчислено  пропорционално  на  размера  на  парцела.  За  целите  на  член  31,  параграф  1,  буква 
б)  от  посочения  регламент  това  право  на  плащане  се  счита  за  напълно  активирано.

Член  25

Прехвърляне  на  права  на  плащане

1. Права  на  плащане  могат  да  се  прехвърлят  по  всяко  време  на  годината.

2. Когато  държава  членка  използва  възможността,  предвидена  в  член  34,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  тя  определя  посочените  в  тази  разпоредба  региони  през  първата  година  от  прилагането  на 
член  34,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  и  не  по-късно  от  един  месец  преди  датата,  определена  от 
държавата  членка  съгласно  член  33,  параграф  1  от  същия  регламент.
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П од раз д ел  3

Н ац иона лни  или  р ег ио нални  р ез ер ви

Член  26

Връщане  в  националния  или  регионалния  резерв  поради  удържане  при  прехвърляне  на  права  на 
плащане

Когато  държава  членка  използва  възможността,  предвидена  в  член  34,  параграф  4  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  тя  може  да  реши  в  съответствие  с  обективни  критерии  и  по  такъв  начин,  че  да  се  осигури 
равнопоставено  третиране  на  земеделските  стопани  и  да  се  избегне  нарушаване  на  пазарните  условия  и  на  конку
ренцията,  да  върне  в  националния  или  регионалния  резерв  до  30 %  от  годишната  единична  стойност  на  всяко 
право  на  плащане,  прехвърлено  без  съответните  хектари,  отговарящи  на  условията  за  подпомагане  по  смисъла  на 
член  32,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  или  еквивалентна  сума,  изразена  в  брой  права  на 
плащане.

Чрез  дерогация  от  първа  алинея,  през  първите  три  години  на  прилагане  на  схемата  за  основно  плащане  държа
вите  членки  могат  да  предвидят  връщане  в  размер  до  50 %  от  годишната  единична  стойност  на  всяко  право  на 
плащане  или  на  посочената  в  първа  алинея  еквивалентна  сума,  изразена  в  брой  права  на  плащане.

Член  27

Прилагане  на  клауза  за  неочаквани  печалби

За  целите  на  член  28  и  член  40,  параграф  5  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  увеличението  на  стойността  на 
правата  на  плащане,  посочено  в  тези  разпоредби,  се  определя  чрез  сравнение  на  стойността  на  правата  на 
плащане  на  земеделския  стопанин,  произтичащи  от  прилагането  съответно  на  член  25,  параграф  4  и  член  26  или 
член  40,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  след  продажбата  или  отдаването  под  аренда,  посочени 
съответно  в  член  28  или  член  40,  параграф  5  от  същия  регламент,  със  стойността  на  правата  на  плащане  на 
земеделския  стопанин,  която  би  се  получила  без  продажбата  или  отдаването  под  аренда.

Член  28

Определяне  на  права  на  плащане  от  националния  или  регионалния  резерв  съгласно  член  30, 
параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013

1. За  целите  на  член  30,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  когато  млад  земеделски  стопанин  или 
земеделски  стопанин,  който  започва  своята  селскостопанска  дейност,  подава  заявление  за  права  на  плащане  от 
националния  или  регионалния  резерв  и  същевременно  не  държи  никакви  права  на  плащане  (притежавани  или 
взети  под  аренда),  той  получава  такъв  брой  права  на  плащане,  който  се  равнява  на  броя  на  отговарящите  на 
условията  за  подпомагане  хектари,  държани  (притежавани  или  взети  под  аренда)  от  него  към  крайната  дата  за 
подаване  на  заявление  за  разпределяне  или  увеличаване  на  стойността  на  права  на  плащане,  която  дата  се  опре
деля  от  Комисията  във  основа  на  член  78,  буква  б)  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013.

2. Когато  млад  земеделски  стопанин  или  земеделски  стопанин,  който  започва  своята  селскостопанска  дейност, 
подава  заявление  за  права  на  плащане  от  националния  или  регионалния  резерв  и  същевременно  вече  държи  права 
на  плащане  (притежавани  или  взети  под  аренда),  той  получава  такъв  брой  права  на  плащане,  който  се  равнява 
на  броя  на  отговарящите  на  условията  за  подпомагане  хектари,  държани  (притежавани  или  взети  под  аренда)  от 
него  към  датата  на  подаване  на  заявление,  упомената  в  параграф  1,  за  които  не  държи  права  на  плащане  (прите
жавани  или  взети  под  аренда).

Когато  стойността  на  правата  на  плащане  (притежавани  или  взети  под  аренда),  които  земеделският  стопанин  вече 
държи,  е  по-ниска  от  националната  или  регионалната  средна  стойност,  посочена  в  член  30,  параграф  8,  втора 
алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  годишната  единична  стойност  на  тези  права  може  да  бъде  увеличена  до 
националната  или  регионалната  средна  стойност,  както  е  предвидено  в  член  30,  параграф  10  от  същия  регламент.

В  държавите  членки,  които  прилагат  увеличението,  посочено  в  член  30,  параграф  10  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  за  целите  на  член  30,  параграф  7  от  същия  регламент  обаче  увеличението,  посочено  във  втора 
алинея  от  настоящия  параграф,  е  задължително.  Това  увеличение  следва  да  бъде  на  равнище,  съответстващо  на 
най-високото  равнище  на  увеличение,  което  се  прилага  за  целите  на  член  30,  параграф  7  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013.

3. В  държавите  членки,  които  прилагат  член  24,  параграф  6  или  7  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  установе
ните  в  тези  разпоредби  ограничения  в  разпределянето  на  правата  на  плащане  могат  да  се  прилагат  mutatis 
mutandis  към  разпределянето  на  права  на  плащане  съгласно  член  30,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013.
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Държавите  членки  обаче  могат  да  решат,  че  когато  прилагането  на  едно  или  няколко  от  посочените  в  първа 
алинея  ограничения  ограничава  общия  брой  права  на  плащане,  които  земеделският  стопанин  вече  държи  и  които 
трябва  да  бъдат  новоразпределени  от  резерва,  до  стойност,  по-ниска  от  фиксиран  процент  от  неговите  хектари, 
отговарящи  на  условията  за  подпомагане  в  годината,  в  която  подава  заявление  за  разпределяне  на  права  на 
плащане  от  резерва,  на  този  земеделски  стопанин  се  разпределя  допълнителен  брой  права  на  плащане,  който 
съответства  на  дял  от  общия  брой  на  неговите  хектари,  отговарящи  на  условията  за  подпомагане,  деклариран 
в  заявлението  му  за  съответната  година  съгласно  член  72,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013.

Фиксираният  процент,  посочен  във  втора  алинея  от  настоящия  член,  се  изчислява  в  съответствие  с  метода, 
посочен  в  член  31,  параграф  2,  втора  алинея  от  настоящия  регламент.

Посоченият  във  втора  алинея  от  настоящия  параграф  дял  от  общия  брой  отговарящи  на  условията  за  подпомагане 
хектари  на  земеделския  стопанин  се  изчислява  като  половината  от  разликата  в  процентни  пунктове  между  посо
чения  в  трета  алинея  от  настоящия  параграф  фиксиран  процент  и  дела  от  правата  на  плащане,  държани  от  земе
делския  стопанин,  от  неговите  отговарящи  на  условията  за  подпомагане  хектари,  декларирани  съгласно  член  72, 
параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013  в  заявлението  му  за  годината,  посочена  във  втора  алинея  от 
настоящия  параграф.  За  целите  на  настоящата  алинея  „права  на  плащане,  държани  от  земеделския  стопанин“  озна
чава  права  на  плащане,  които  земеделският  стопанин  вече  държи  и  които  трябва  да  бъдат  новоразпределени  от 
резерва.

При  изчисляване  на  посочения  във  втора,  трета  и  четвърта  алинея  от  настоящия  параграф  брой  на  хектарите, 
отговарящи  на  условията  за  подпомагане,  държавите  членки  могат  да  решат  да  не  включват  площи,  заети 
с  трайни  насаждения  и  постоянно  затревени  площи,  разположени  в  райони  с  неблагоприятни  климатични 
условия,  както  е  посочено  в  член  24,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  или  в  райони,  признати  за 
постоянно  затревени  площи  в  съответствие  с  член  4,  параграф  2,  втора  алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

Държавите  членки,  които  използват  предвидената  в  член  23  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  възможност  да 
прилагат  схемата  за  основно  плащане  на  регионално  равнище,  могат  при  посочения  във  втора  алинея  от 
настоящия  параграф  метод  на  изчисление  да  изхождат  от  общия  брой  права  на  плащане,  разпределени/деклари
рани  в  съответния  регион  през  2015  г.

За  целите  на  определянето  на  прага  по  втора  алинея  не  се  взема  под  внимание  земята,  която  земеделският 
стопанин  е  придобил  или  взел  под  аренда  след  19  октомври  2011  г.

4. За  земеделски  стопани,  които  започват  своята  стопанска  дейност,  за  целите  на  настоящия  член  се  считат 
само  тези  земеделски  стопани,  които  са  започнали  своята  селскостопанска  дейност  през  календарната  2013  г.  или 
през  по-късна  година  и  които  подадат  заявление  по  схемата  за  основно  плащане  не  по-късно  от  две  години  след 
календарната  година,  през  която  са  започнали  селскостопанската  си  дейност.

Член  29

Определяне  на  права  на  плащане  от  националния  или  регионалния  резерв  съгласно  член  30, 
параграф  7  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013

1. За  целите  на  член  30,  параграф  7  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  когато  се  разпределят  нови  права  на 
плащане  съгласно  член  30,  параграф  10  от  същия  регламент,  разпределянето  се  извършва  в  съответствие 
с  условията,  посочени  в  настоящия  член,  и  в  съответствие  с  обективните  критерии,  определени  от  съответната 
държава  членка.

2. Когато  земеделски  стопанин,  който  не  държи  никакви  права  на  плащане  (притежавани  или  взети  под 
аренда),  има  право  в  съответствие  с  член  30,  параграф  7  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  да  получи  права  на 
плащане  от  националния  или  регионалния  резерв  и  подаде  заявление  за  това,  той  получава  определен  брой  права 
на  плащане  до  броя  на  отговарящите  на  условията  за  подпомагане  хектари,  които  държи  (притежавани  или  взети 
под  аренда)  към  крайната  дата  за  подаване  на  заявление,  както  е  посочено  в  член  28,  параграф  1.

3. Когато  земеделски  стопанин,  който  държи  права  на  плащане  (притежавани  или  взети  под  аренда),  има  право 
в  съответствие  с  член  30,  параграф  7  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  да  получи  права  на  плащане  от  нацио
налния  или  регионалния  резерв  и  подаде  заявление  за  това,  той  получава  определен  брой  права  на  плащане  до 
броя  на  отговарящите  на  условията  за  подпомагане  хектари,  които  държи  (притежавани  или  взети  под  аренда) 
към  крайната  дата  за  подаване  на  заявление,  както  е  посочено  в  член  28,  параграф  1,  за  които  не  държи  права 
на  плащане  (притежавани  или  взети  под  аренда).
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Когато  стойността  на  правата  на  плащане  (притежавани  или  взети  под  аренда),  които  земеделският  стопанин  вече 
държи,  е  по-ниска  от  националната  или  регионалната  средна  стойност,  посочена  в  член  30,  параграф  8,  втора 
алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  годишната  единична  стойност  на  тези  права  може  да  бъде  увеличена  до 
националната  или  регионалната  средна  стойност,  както  е  предвидено  в  член  30,  параграф  10  от  същия  регламент.

4. За  целите  на  параграф  1  държавите  членки  не  определят  критерии  във  връзка  с  производството  или  други 
специфични  за  сектора  данни  за  период  след  датата,  определена  от  съответната  държава  членка  съгласно  член  11, 
параграф  2  от  Регламент  (ЕО)  №  1122/2009  за  референтната  2013  г.

Член  30

Допълнителни  правила  за  определяне  на  права  на  плащане  от  националния  или  регионалния  резерв

1. При  увеличаване  на  годишната  единична  стойност  на  правата  на  плащане  съгласно  член  30,  параграф  10  от 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  държавите  членки  увеличават  единичната  стойност  на  правата  на  плащане  (притежа
вани  или  взети  под  аренда),  които  земеделският  стопанин  вече  държи  към  датата  на  подаване  на  заявление  за 
разпределяне  на  права  на  плащане  от  националния  или  регионалния  резерв,  в  съответствие  с  обективни  критерии 
и  по  такъв  начин,  че  да  се  осигури  равнопоставено  третиране  на  земеделските  стопани  и  да  се  избегне  наруша
ване  на  пазарните  условия  и  на  конкуренцията.

2. За  целите  на  параграф  1  държавите  членки  не  определят  критерии  във  връзка  с  производството  или  други 
специфични  за  сектора  данни  за  период  след  датата,  определена  от  съответната  държава  членка  съгласно  член  11, 
параграф  2  от  Регламент  (ЕО)  №  1122/2009  за  референтната  2013  г.

Член  31

Случаи  на  затруднения

1. Когато  земеделски  стопанин  е  възпрепятстван  от  непреодолима  сила  или  извънредни  обстоятелства  да  подаде 
заявление  за  разпределяне  на  права  на  плащане  съгласно  член  24,  параграф  1  или  член  39,  параграф  1  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013  и  подаде  заявление  за  разпределяне  на  права  на  плащане  от  националния  или  регио
налния  резерв,  разпределят  му  се  права  на  плащане  съгласно  член  30,  параграф  7,  буква  в)  от  същия  регламент. 
Държавите  членки  определят  годишната  единична  стойност  на  правата  на  плащане,  които  подлежат  на  разпреде
ляне  съответно  съгласно  член  25  или  член  40  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  и  решенията,  приети  от  съответ
ната  държава  членка  във  връзка  с  възможностите  по  тези  членове.

2. Държавите  членки  могат  да  решат,  че  когато  прилагането  на  едно  или  няколко  от  посочените  в  член  24, 
параграфи  3—7  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  ограничения  в  разпределянето  на  права  на  плащане  ограничава 
броя  права  на  плащане,  разпределени  на  земеделския  стопанин,  до  стойност,  която  е  по-ниска  от  фиксиран 
процент  от  неговите  хектари,  отговарящи  на  условията  за  подпомагане,  и  земеделският  стопанин  подава  заявление 
за  разпределяне  на  права  на  плащане  от  националния  или  регионалния  резерв,  счита  се,  че  той  се  намира 
в  специфични  неблагоприятни  условия  съгласно  член  30,  параграф  7,  буква  б)  от  същия  регламент.  В  такъв 
случай  на  земеделския  стопанин  се  разпределя  такъв  брой  права  на  плащане  съгласно  член  30,  параграф  7,  буква 
б)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  който  съответства  на  дела  от  общия  брой  на  неговите  хектари,  отговарящи 
на  условията  за  подпомагане,  деклариран  в  заявлението  му  за  2015  г.  в  съответствие  с  член  72,  параграф  1  от 
Регламент  (ЕС)  №  1306/2013.

Посоченият  в  първа  алинея  фиксиран  процент  се  изчислява,  като  общият  брой  на  правата  на  плащане,  разпреде
лени  в  държавата  членка  през  2015  г.  след  прилагане  на  предвидените  в  член  24,  параграфи  3—7  от  Регламент 
(ЕС)  №  1307/2013  ограничения,  се  раздели  на  общия  брой  отговарящи  на  условията  за  подпомагане  хектари, 
деклариран  в  държавата  членка  през  2015  г.  в  съответствие  с  член  72,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС) 
№  1306/2013.

Посоченият  в  първа  алинея  дял  от  общия  брой  отговарящи  на  условията  за  подпомагане  хектари  на  земеделския 
стопанин  се  изчислява  като  половината  от  разликата  в  процентни  пунктове  между  посочения  в  първа  и  втора 
алинея  фиксиран  процент  и  дела  от  правата  на  плащане  на  земеделския  стопанин  от  неговите  отговарящи  на 
условията  за  подпомагане  хектари,  декларирани  през  2015  г.  съгласно  член  72,  параграф  1,  буква  а)  от  Регламент 
(ЕС)  №  1306/2013.

При  изчисляване  на  посочения  в  първа,  втора  и  трета  алинея  от  настоящия  параграф  брой  хектари,  отговарящи 
на  условията  за  подпомагане,  държавите  членки  могат  да  решат  да  не  включват  площи,  заети  с  трайни  насаж
дения  и  постоянно  затревени  площи,  разположени  в  райони  с  неблагоприятни  климатични  условия,  както 
е  посочено  в  член  24,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  или  в  площи,  признати  за  постоянно  затре
вени  площи  в  съответствие  с  член  4,  параграф  2,  втора  алинея  от  същия  регламент.
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Държавите  членки,  които  използват  предвидената  в  член  23  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  възможност  да 
прилагат  схемата  за  основно  плащане  на  регионално  равнище,  могат  при  посочения  във  втора  алинея  от 
настоящия  параграф  метод  на  изчисление  да  изхождат  от  общия  брой  права  на  плащане,  разпределени/деклари
рани  в  съответния  регион  през  2015  г.

За  целите  на  определянето  на  прага  по  първа  алинея  не  се  взема  под  внимание  земята,  която  земеделският 
стопанин  е  придобил  или  взел  под  аренда  след  19  октомври  2011  г.

По др аз дел  4

Дър жав и  ч ле нки,  к оит о  п рила г ат  чле н  2 1 ,  п а р аг р а ф  3  от  Р ег ламе нт  (Е С)  №  1 3 07 /2 01 3

Член  32

Изпълнение  в  държави  членки,  които  прилагат  член  21,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013

Ако  в  настоящия  подраздел  не  е  предвидено  друго,  за  държавите  членки,  които  прилагат  член  21,  параграф  3  от 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  се  отнасят  разпоредбите  на  настоящия  раздел.

Член  33

Прилагане  на  член  21,  параграф  4  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013

С  цел  да  се  определи  кои  права  на  плащане  изтичат  съгласно  член  21,  параграф  4  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  приоритет  се  дава  на  правата  на  плащане  с  най-ниска  стойност.

При  права  на  плащане  с  еднаква  стойност  броят  на  притежаваните  и  броят  на  взетите  под  аренда  права  на 
плащане  се  намалява  в  еднакво  съотношение.

Държавите  членки  могат  да  решат  да  прилагат  първа  и  втора  алинея  на  регионално  равнище.

Член  34

Определяне  на  стойността  на  права  на  плащане  съгласно  член  26  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  за 
държави  членки,  които  прилагат  член  21,  параграф  3  от  същия  регламент

За  целите  на  определянето  на  първоначалната  единична  стойност  на  правата  на  плащане  държавите  членки,  които 
прилагат  член  21,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  могат  да  коригират  размера  на  плащанията  за 
2014  г.,  както  е  посочено  в  член  26,  параграф  5  от  същия  регламент,  като  преди  намаленията  и  изключванията 
приспаднат  сумата,  произтичаща  от  правата  на  плащане,  които  са  изтекли  съгласно  член  21,  параграф  4  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013.

РАЗДЕЛ  2

Схема  за  единно  плащане  на  площ

Член  35

Отговарящи  на  условията  за  подпомагане  хектари  в  държавите  членки,  които  прилагат  схемата  за 
единно  плащане  на  площ

За  целите  на  схемата  за  единно  плащане  на  площ,  предвидена  в  дял  III,  глава  1,  раздел  4  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  включително  всички  позовавания  в  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  на  отговарящи  на  условията  за 
подпомагане  хектари,  декларирани  за  целите  на  тази  схема,  се  вземат  предвид  само  отговарящите  на  условията  за 
подпомагане  хектари,  които  са  определени  по  смисъла  на  член  2,  параграф  1,  втора  алинея,  точка  23,  буква  а) 
от  Делегиран  регламент  (ЕС)  №  640/2014.

Член  36

Прилагане  на  член  36,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013

1. За  целите  на  предвиденото  в  член  36,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  разграничаване  на 
схемата  за  единно  плащане  на  площ  се  прилагат  следните  правила:

а) позоваването  на  мерките  за  специфично  подпомагане,  предвидени  в  член  68,  параграф  1,  букви  а),  б)  и  в)  от 
Регламент  (ЕО)  №  73/2009,  не  засяга  възможността  държавите  членки  да  вземат  предвид  само  една  или 
няколко  мерки,  прилагани  по  линия  на  тези  мерки  за  специфично  подпомагане;
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б) държавите  членки  могат  да  решат  въз  основа  на  обективни  и  недискриминационни  критерии  каква  степен  на 
подпомагане  да  се  взема  предвид  при  една  или  няколко  от  схемите,  които  прилага  съответната  държава  членка 
съгласно  член  36,  параграф  3,  втора  алинея  от  посочения  регламент  и  по  целесъобразност,  съгласно  третата 
алинея  от  посочената  разпоредба;  когато  обаче  се  взема  предвид  подпомагането,  отпуснато  съгласно  съответната 
схема  през  2014  г.,  сумата,  която  се  използва  за  разграничаване  на  единното  плащане  за  площ,  не  може  да 
бъде  по-висока  от  съответната  сума,  отпусната  на  отделен  земеделски  стопанин  по  такава  схема  през  2014  г.;

в) когато  се  взема  предвид  подпомагането,  отпуснато  в  съответствие  с  член  68,  параграф  1,  буква  в)  и 
членове  126,  127  и  129  от  Регламент  (ЕО)  №  73/2009,  това  разграничаване  трябва  да  не  застрашава  отде
ления  от  производството  характер  на  тези  схеми.

Това  разграничаване  се  предоставя  за  земеделски  стопани,  които  през  2014  г.  са  получили  подпомагането,  посо
чено  в  член  36,  параграф  3,  втора,  трета  или  четвърта  алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.  Сумата  на 
хектар  се  определя  всяка  година,  като  сумата  за  разграничаване  на  единното  плащане  на  площ,  предоставяна  за 
отделен  земеделски  стопанин,  се  раздели  на  броя  хектари,  отговарящи  на  условията  за  подпомагане,  деклариран 
от  земеделския  стопанин  в  съответствие  с  член  72,  параграф  1,  първа  алинея,  буква  а)  от  Регламент  (ЕС) 
№  1306/2013.

2. Ако  размерът  на  подпомагането  съгласно  една  или  няколко  от  посочените  в  член  36,  параграф  3,  втора 
алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  схеми  за  подпомагане,  отнасящи  се  за  2014  г.,  е  по-нисък  от  съответ
ната  сума  или  съответните  суми  за  годината,  предхождаща  годините,  засегнати  от  непреодолима  сила  или  извън
редни  обстоятелства,  държавите  членки  вземат  под  внимание  подпомагането,  отпуснато  по  съответните  схеми  за 
подпомагане  през  годината,  предхождаща  годините,  засегнати  от  непреодолима  сила  или  извънредни  обстоятелства.

Държавите  членки  могат  да  решат  да  ограничат  прилагането  на  първа  алинея  до  случаи,  когато  директните 
плащания,  които  се  отнасят  за  2014  г.,  са  по-ниски  от  определен  процент  от  съответните  суми  за  годината, 
предхождаща  годините,  засегнати  от  непреодолима  сила  или  извънредни  обстоятелства.  Този  процент  е  не  по-
нисък  от  85 %.

3. Държавите  членки  могат  да  решат,  че  в  случай  на  действително  или  бъдещо  наследяване  разграничаването 
на  единното  плащане  на  площ  се  предоставя  за  наследилия  стопанството  земеделски  стопанин,  при  условие  че 
той  отговаря  на  изискванията  на  схемата  за  единно  плащане  на  площ.

Член  37

Производство  на  коноп  съгласно  схемата  за  единно  плащане  на  площ

По  отношение  на  схемата  за  единно  плащане  на  площ  се  прилага  член  9  mutatis  mutandis.

ГЛАВА  3

ЕКОЛОГИЗИРАНЕ

РАЗДЕЛ  1

Еквивалентност

Член  38

Изисквания,  приложими  към  националните  или  регионалните  схеми  за  сертифициране

1. Държавите  членки,  които  вземат  решение  за  прилагане  на  еквивалентните  практики,  посочени  в  член  43, 
параграф  3,  буква  б)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  определят  един  или  няколко  публични  или  частни  органа 
за  сертифициране,  които  да  удостоверяват,  че  земеделският  стопанин  съблюдава  в  своето  стопанство  практики, 
които  отговарят  на  изискванията  на  член  43,  параграф  3  от  същия  регламент.

2. Публичните  или  частните  органи  за  сертифициране  отговарят  на  следните  условия:

а) разполагат  с  експертния  опит,  оборудването  и  инфраструктурата,  необходими  за  изпълнение  на  задачите  по 
сертифициране;

б) разполагат  с  достатъчен  брой  квалифицирани  и  опитни  служители;

в) безпристрастни  са  и  не  са  в  конфликт  на  интереси  по  отношение  на  задачите  по  сертифициране.
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Частните  органи  по  сертифициране  трябва  да  са  акредитирани  в  съответствие  със  стандартите  EN  ISO/IEC  17021 
(Изисквания  към  органите,  извършващи  одит  и  сертификация  на  системи  за  управление)  или  EN  ISO/IEC  17065 
(Оценяване  на  съответствието  —  Изисквания  към  органите  за  сертификация  на  продукти,  процеси  и  услуги).  Акре
дитацията  се  извършва  единствено  от  национален  орган  за  акредитация  в  държавата  членка  в  съответствие 
с  Регламент  (ЕО)  №  765/2008  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета (1).

3. Правомощията  на  публичен  или  частен  орган  за  сертифициране  се  прекратяват,  ако  той  не  изпълнява  усло
вията,  съгласно  които  е  определен  за  такъв  орган  и  които  са  посочени  в  параграф  2.

Член  39

Изчисляване  на  сумата,  посочена  в  член  28,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1305/2013

1. За  земеделските  стопани,  които  вземат  решение  да  съблюдават  практиките,  посочени  в  раздел  I,  точки  3  и 
4  и  в  раздел  III,  точка  7  от  приложение  IX  към  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  както  и  евентуални  допълни
телни  еквивалентни  практики,  добавени  към  посоченото  приложение,  за  които  с  оглед  на  недопускането  на 
двойно  финансиране  е  необходимо  специално  изчисление,  като  например  еквивалентни  практики  съгласно 
член  43,  параграф  3,  буква  а)  от  посочения  регламент,  държавите  членки  намаляват  размера  на  подпомагането  на 
хектар,  изчислен  съгласно  член  28,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1305/2013,  със  сума,  която  съответства  на 
една  трета  от  средното  плащане  за  екологизиране  на  хектар  в  съответната  държава  членка  или  в  съответния 
регион  за  всяка  практика  за  екологизиране,  на  която  съответната  практика  е  еквивалентна.

Средното  плащане  за  екологизиране  на  хектар  в  съответната  държава  членка  или  в  съответния  регион  се  изчис
лява  въз  основа  на  процента,  посочен  в  член  47,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  от  средната  стой
ност  на  националните  тавани  за  годините  от  2015  до  2019  г.,  определени  в  приложение  II  към  посочения 
регламент,  и  броя  на  отговарящите  на  условията  за  подпомагане  хектари,  деклариран  в  съответствие  с  член  33 
или  член  36  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  през  2015  г.  Държавите  членки,  които  вземат  решение  да 
прилагат  практиките,  посочени  в  първа  алинея  от  настоящия  параграф  още  през  2015  г.,  могат  да  направят 
приблизителна  прогноза  за  броя  на  отговарящите  на  условията  за  подпомагане  хектари,  декларирани  през  2015  г., 
въз  основа  на  декларациите  за  2014  г.,  направени  съгласно  член  34,  параграф  2  от  Регламент  (ЕО)  №  73/2009.

2. Чрез  дерогация  от  параграф  1  държавите  членки,  които  вземат  решение  да  прилагат  член  43,  параграф  9, 
трета  алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  могат  да  решат  да  приложат  намалението,  посочено  в  параграф  1 
от  настоящия  член,  на  индивидуална  основа  чрез  сума,  съответстваща  на  една  трета  от  средното  плащане  за 
екологизиране  на  хектар  за  съответния  земеделски  стопанин.

Средното  плащане  за  екологизиране  за  земеделския  стопанин  се  изчислява  въз  основа  на  средната  стойност  на 
индивидуалното  плащане,  изчислено  в  съответствие  с  член  43,  параграф  9,  трета  и  четвърта  алинея  от  Регламент 
(ЕС)  №  1307/2013,  за  годините  от  2015  до  2019  г.,  и  броя  на  отговарящите  на  условията  за  подпомагане 
хектари,  деклариран  от  земеделския  стопанин  в  съответствие  с  член  33  от  посочения  регламент  през  2015  г.

РАЗДЕЛ  2

Диверсификация  на  културите

Член  40

Изчисляване  на  дяловете  на  различните  култури  за  диверсификация  на  културите

1. За  целите  на  изчисляване  на  дяловете  на  различните  култури,  предвидено  в  член  44,  параграф  1  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013,  периодът,  който  трябва  да  бъде  взет  предвид,  е  най-значимата  част  от  периода  на 
отглеждане,  като  се  имат  предвид  традиционните  практики  за  отглеждане  в  национален  контекст.

Държавите  членки  информират  своевременно  земеделските  стопани  за  този  период.  За  целите  на  изчисляването  на 
дяловете  на  различните  култури  всеки  хектар  в  рамките  на  цялата  обработваема  земя  в  дадено  стопанство  се 
отчита  само  веднъж  в  една  референтна  година.

2. За  целите  на  изчисляване  на  дяловете  на  различните  култури  площта,  заета  от  дадена  култура,  може  да 
включва  особености  на  ландшафта,  които  са  част  от  площите,  които  отговарят  на  условията  по  член  9  от  Деле
гиран  регламент  (ЕС)  №  640/2014.

(1) Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация 
и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 
г., стр. 30).
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3. На  площи  със  смесени  култури,  където  културите  се  отглеждат  в  отделни  редове,  културите  се  броят  като 
различни  култури,  когато  заемат  най-малко  25 %  от  тази  площ.  Площта,  заета  от  различните  култури,  се  изчис
лява,  като  площта,  заета  от  смесените  култури,  се  раздели  на  броя  на  културите,  които  заемат  най-малко  25 %  от 
тази  площ,  независимо  от  действителния  дял  на  съответната  култура  на  тази  площ.

При  площи,  на  които  смесените  култури  представляват  основна  култура,  която  се  подсява  с  втора  култура, 
площта  се  счита  за  заета  само  от  основната  култура.

Площи,  заети  от  смесени  култури,  се  считат  —  независимо  от  включените  в  сместа  отделни  култури  —  за  заети 
от  една-единствена  култура.  Без  да  се  засягат  разпоредбите  на  член  44,  параграф  4,  буква  г)  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  такива  единични  култури  се  посочват  като  смесени  култури.  Когато  може  да  се  установи,  че 
растителните  видове,  включени  в  различни  смеси  от  семена,  се  различават  един  от  друг,  държавите  членки  могат 
да  признаят  тези  различни  смеси  от  семена  като  отделна  една-единствена  култура,  при  условие  че  различните 
смеси  от  семена  не  се  използват  за  културата,  посочена  в  член  44,  параграф  4,  буква  г)  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013.

РАЗДЕЛ  3

Постоянно  затревени  площи

Член  41

Рамка  за  определяне  на  допълнителни  екологично  чувствителни  зони  с  постоянно  затревени  площи 
извън  зоните  по  „Натура  2000“

Екологично  чувствителните  зони  с  постоянно  затревени  площи,  разположени  извън  зоните,  обхванати  от 
Директива  92/43/ЕИО  или  Директива  2009/147/ЕО,  и  посочени  в  член  45,  параграф  1,  втора  алинея  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013,  се  определят  въз  основа  на  един  или  повече  от  следните  критерии:

а) те  обхващат  органични  почви  с  високо  съдържание  на  органичен  въглерод,  като  например  торфища  или 
влажни  зони;

б) в  тях  се  намират  местообитания,  изброени  в  приложение  I  към  Директива  92/43/ЕИО  или  защитени  съгласно 
националното  законодателство;

в) в  тях  растат  растителни  видове,  изброени  в  приложение  II  към  Директива  92/43/ЕИО  или  защитени  съгласно 
националното  законодателство;

г) те  са  от  съществено  значение  за  видове  диви  птици,  изброени  в  приложение  I  към  Директива  2009/147/ЕО;

д) те  са  от  съществено  значение  за  видове  диви  животни,  защитени  по  силата  на  Директива  92/43/ЕИО  или 
съгласно  националното  законодателство;

е) те  обхващат  постоянно  затревени  площи  с  висока  природна  стойност,  определени  въз  основа  на  обективни 
критерии,  които  се  установяват  от  държавите  членки;

ж) те  обхващат  почви  с  висок  риск  от  ерозия;

з) разположени  са  в  чувствителен  район,  определен  в  плановете  за  управление  на  речните  басейни  съгласно 
Директива  2000/60/ЕО.

Държавите  членки  могат  да  решат  всяка  година  да  добавят  нови  такива  зони,  като  своевременно  информират  за 
своето  решение  засегнатите  земеделски  стопани.

Член  42

Обратно  преобразуване  в  случай  на  неспазване  на  задължението  за  екологично  чувствителните  зони 
с  постоянно  затревени  площи

Без  да  се  засягат  разпоредбите  на  Директива  2004/35/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета (1),  когато  даден 
земеделски  стопанин  е  преобразувал  или  разорал  постоянно  затревена  площ,  за  която  важи  задължението  по 
член  45,  параграф  1,  трета  алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  съответната  държава  членка  налага  задълже
нието  за  обратно  преобразуване  на  площта  в  постоянно  затревена  площ  и  може  за  всеки  отделен  случай  да 
издаде  точни  указания,  които  да  се  спазват  от  съответния  земеделски  стопанин,  за  начина  на  поправяне  на  нане
сената  екологична  щета  с  оглед  възстановяване  на  статута  на  екологично  чувствителна  зона.

(1) Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на
предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56).
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Незабавно  след  като  неспазването  е  установено,  земеделският  стопанин  се  уведомява  за  задължението  за  обратно 
преобразуване,  както  и  за  датата,  до  която  това  задължение  трябва  да  се  изпълни.  Тази  дата  е  не  по-късна  от 
датата  за  подаване  на  единното  заявление  за  следващата  година,  или  в  случая  на  Швеция  и  Финландия  —  30 
юни  на  следващата  година.

Чрез  дерогация  от  член  4,  параграф  1,  буква  з)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  обратно  преобразуваната  площ 
се  счита  за  постоянно  затревена  площ  от  първия  ден  на  обратното  преобразуване  и  подлежи  на  задължението, 
посочено  в  член  45,  параграф  1,  трета  алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

Член  43

Изчисляване  на  дела  на  постоянно  затревените  площи

1. Площите,  декларирани  от  земеделски  стопани,  които  участват  в  схемата  за  дребни  земеделски  стопани 
съгласно  дял  V  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  както  и  единиците  на  дадено  стопанство,  които  се  използват  за 
биологично  производство  в  съответствие  с  член  11  от  Регламент  (ЕО)  №  834/2007  на  Съвета (1),  не  се  включват 
в  съотношението  на  постоянно  затревените  площи  спрямо  общата  земеделска  площ,  нито  в  референтното  съотно
шение,  посочено  в  член  45,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

2. Площите,  декларирани  от  земеделските  стопани  през  2012  г.  като  земя,  заета  от  постоянни  пасища,  които 
са  били  преобразувани  в  земя  за  друго  ползване,  могат  да  се  приспаднат  от  изчисляването  на  постоянно  затреве
ните  площи  в  съответствие  с  член  45,  параграф  2,  втора  алинея,  буква  а)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  до 
броя  на  хектарите  с  постоянни  пасища  или  с  постоянно  затревени  площи,  които  земеделските  стопани  са  създали 
след  2012  г.  и  са  ги  декларирали  през  2015  г.  на  национално,  регионално  и  субрегионално  равнище,  както 
и  на  равнище  стопанство,  при  условие  че  са  спазени  съществуващите  правила  за  поддържане  на  постоянни 
пасища,  определени  в  член  6,  параграф  2  от  Регламент  (ЕО)  №  73/2009  и  в  член  93,  параграф  3  от  Регламент 
(ЕС)  №  1306/2013.

При  изчисляване  на  броя  хектари  на  създадените  след  2012  г.  постоянни  пасища  или  постоянно  затревени 
площи,  посочени  в  първа  алинея,  се  вземат  предвид  само  хектарите  с  постоянни  пасища  или  постоянно  затревени 
площи  върху  земеделска  площ,  декларирани  през  2012,  2013  или  2014  г.  в  съответствие  с  член  34,  параграф  2 
от  Регламент  (ЕО)  №  73/2009.

3. Държавите  членки  адаптират  референтното  съотношение,  ако  преценят,  че  е  налице  значително  въздействие 
върху  съотношението,  дължащо  се  по-специално  на  промяна  в  площта,  използвана  за  биологично  производство, 
или  промяна  в  участниците  в  схемата  за  дребни  земеделски  стопани.  В  такива  случаи  държавите  членки  незабавно 
информират  Комисията  за  извършената  адаптация,  както  и  за  нейните  основания.

Член  44

Поддържане  на  дела  на  постоянно  затревените  площи

1. Държавите  членки  могат  да  наложат  на  земеделските  стопани  индивидуалното  задължение  да  не  преобра
зуват  постоянно  затревени  площи  без  предварително  индивидуално  разрешение.  Земеделските  стопани  се  уведомяват 
за  това  задължение  незабавно  и  при  всички  случаи  преди  15  ноември  на  годината,  през  която  съответната 
държава  членка  го  е  наложила.  Това  задължение  се  прилага  само  за  земеделски  стопани,  които  подлежат  на 
задълженията  съгласно  дял  III,  глава  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  по  отношение  на  постоянно  затревени 
площи,  които  не  попадат  в  обхвата  на  член  45,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

Издаването  на  разрешение  може  да  зависи  от  прилагането  на  обективни  и  недискриминационни  критерии,  вклю
чително  екологични  такива.  Ако  посоченото  в  първа  алинея  разрешение  подлежи  на  условието,  че  друга  площ  със 
съответстващи  по  брой  хектари  трябва  да  бъде  създадена  като  постоянно  затревена  площ,  то  чрез  дерогация  от 
член  4,  параграф  1,  буква  з)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  тази  площ  се  счита  за  постоянно  затревена  площ 
от  първия  ден  на  преобразуването.  Тези  площи  се  използват  за  отглеждане  на  трева  или  други  тревни  фуражи 
в  продължение  на  най-малко  пет  последователни  години,  считано  от  датата  на  преобразуването,  или  —  ако 
държавата  членка  реши  —  когато  земеделските  стопани  преобразуват  площи,  които  вече  са  били  използвани  за 
отглеждане  на  трева  и  други  тревни  фуражи,  в  постоянно  затревени  площи  —  в  продължение  на  останалия  брой 
години,  необходим  за  постигане  на  петте  последователни  години.

(1) Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).
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2. Когато  се  установи,  че  посоченото  в  член  45,  параграф  2,  първа  алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013 
съотношение  е  намаляло  с  повече  от  5 %  спрямо  посоченото  в  същия  член  референтно  съотношение,  съответната 
държава  членка  налага  задължението  за  обратно  преобразуване  на  площи  в  постоянно  затревени  площи  и  въвежда 
правила  за  избягване  на  ново  преобразуване  на  постоянно  затревени  площи.

Държавите  членки  определят  кръга  от  земеделски  стопани,  които  са  задължени  да  преобразуват  площи  обратно, 
измежду  земеделски  стопани,  които:

а) подлежат  на  задълженията  съгласно  дял  III,  глава  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  по  отношение  на 
постоянно  затревени  площи,  които  не  попадат  в  обхвата  на  член  45,  параграф  1  от  същия  регламент;  и

б) въз  основа  на  заявленията,  подадени  в  съответствие  с  член  72  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013  или  член  19 
от  Регламент  (ЕО)  №  73/2009  през  предходните  две  календарни  години,  или  за  2015  г.  —  през  предходните 
три  календарни  години  —  разполагат  със  земеделски  площи,  които  са  били  преобразувани  от  постоянно  затре
вени  площи  или  земя  за  постоянни  пасища  в  площи  за  друго  ползване.

Когато  сроковете,  посочени  във  втора  алинея,  буква  б),  включват  календарни  години  преди  2015  г.,  задължението 
за  обратно  преобразуване  се  прилага  и  за  площите,  които  са  били  преобразувани  от  площи  за  постоянни  пасища 
в  площи  за  друго  ползване,  които  са  били  предмет  на  задължението,  посочено  в  член  6,  параграф  2  от  Регла
мент  (ЕО)  №  73/2009  или  член  93,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013.

Когато  се  определя  кои  земеделски  стопани  да  преобразуват  обратно  площи  в  постоянно  затревени  площи,  държа
вите  членки  налагат  задължението  на  първо  място  на  тези  земеделски  стопани,  които  разполагат  с  площ,  преобра
зувана  от  постоянно  затревени  площи  или  земя  за  постоянно  пасище  в  площ  за  друго  ползване  в  нарушение  на 
изискването  за  разрешаване,  посочено  в  параграф  1  от  настоящия  член  или  в  член  4,  параграф  1  от  Регламент 
(ЕО)  №  1122/2009.  Тези  земеделски  стопани  преобразуват  обратно  цялата  преобразувана  площ.

3. Ако  прилагането  на  параграф  2,  четвърта  алинея  не  води  до  увеличаване  на  съотношението,  посочено  в 
член  45,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  над  прага  от  5 %,  държавите  членки  предвиждат  задъл
жение  за  земеделските  стопани,  които  разполагат  с  площ,  която  през  посочените  в  параграф  2,  втора  алинея, 
буква  б)  от  настоящия  член  периоди  е  била  преобразувана  от  постоянно  затревена  площ  или  земя  за  постоянни 
пасища  в  площ  за  друго  ползване,  също  да  преобразуват  обратно  процент  от  тази  преобразувана  площ 
в  постоянно  затревени  площи  или  да  създадат  друга  площ,  съответстваща  на  този  процент,  като  постоянно  затре
вена  площ.  Този  процент  се  изчислява  въз  основа  на  площта,  преобразувана  от  земеделския  стопанин  през  посоче
ните  в  параграф  2,  втора  алинея,  буква  б)  от  настоящия  член  периоди,  и  площта,  която  е  необходима  за  увели
чаване  на  съотношението,  посочено  в  член  45,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  над  прага  от  5 %.

При  изчисляването  на  процента,  посочен  в  първа  алинея,  държавите  членки  могат  да  изключат  от  преобразуваната 
от  земеделския  стопанин  площ  онези  площи,  които  са  превърнати  в  постоянно  затревени  площи  след 
31  декември  2015  г.,  при  условие  че  извършват  административни  кръстосани  проверки  на  постоянно  затревените 
площи,  декларирани  в  геопространствените  заявления  за  подпомагане,  посредством  пространствено  засичане 
с  площите,  които  са  декларирани  като  постоянни  пасища  през  2015  г.  и  са  регистрирани  в  системата  за  иденти
фикация  на  земеделските  парцели,  и  че  тези  постоянно  затревени  площи  не  са  създадени  в  резултат  на  задъл
жение  за  обратно  преобразуване  или  за  създаване  на  постоянно  затревени  площи  съгласно  параграф  2  или 
настоящия  параграф.  Ако  обаче  такова  изключване  не  води  до  повишаване  на  посоченото  в  член  45,  параграф  2, 
първа  алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  съотношение  над  прага  от  5 %,  държавите  членки  не  изключват 
тези  площи.

При  изчисляването  на  посочения  в  първа  алинея  процент  постоянно  затревените  площи  или  земята  за  постоянни 
пасища,  които  земеделските  стопани  са  създали  в  рамките  на  задължения  в  съответствие  с  Регламент  (ЕО) 
№  1698/2005  на  Съвета (1)  и  Регламент  (ЕС)  №  1305/2013,  не  се  вземат  предвид  за  площи,  преобразувани  от 
земеделския  стопанин.

Земеделските  стопани  се  уведомяват  за  индивидуалното  задължение  за  обратно  преобразуване  и  за  правилата  за 
избягване  на  ново  преобразуване  на  постоянно  затревени  площи  незабавно  и  при  всички  случаи  преди  31 
декември  на  годината,  през  която  е  установено  намалението  с  повече  от  5 %.  Задължението  за  обратно  преобразу
ване  трябва  да  се  изпълни  преди  датата  за  подаване  на  единното  заявление  за  следващата  година,  или  в  случая 
на  Швеция  и  Финландия  —  30  юни  на  следващата  година.

(1) Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1).
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Чрез  дерогация  от  член  4,  параграф  1,  буква  з)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  площите,  обратно  преобразувани 
или  създадени  като  постоянно  затревени  площи,  се  считат  за  постоянно  затревени  площи  от  първия  ден  на 
обратното  преобразуване  или  създаването.  Тези  площи  трябва  да  се  използват  за  отглеждане  на  трева  или  други 
тревни  фуражи  в  продължение  на  най-малко  пет  последователни  години,  считано  от  датата  на  преобразуването 
им,  или  —  ако  държавата  членка  реши  —  когато  земеделските  стопани  преобразуват  площи,  които  вече  са  били 
използвани  за  отглеждане  на  трева  и  други  тревни  фуражи,  в  постоянно  затревени  площи  —  в  продължение  на 
останалия  брой  години,  необходим  за  постигане  на  петте  последователни  години.

РАЗДЕЛ  4

Екологично  насочени  площи

Член  45

Допълнителни  критерии  за  видовете  екологично  насочени  площи

1. За  определянето  на  видовете  площи,  изброени  в  член  46,  параграф  2,  първа  алинея  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  като  екологично  насочени  площи,  се  прилагат  параграфи  2—11  от  настоящия  член.

2. Върху  земята,  оставена  под  угар,  не  се  произвежда  земеделска  продукция.  Чрез  дерогация  от  член  4, 
параграф  1,  буква  з)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  земята,  оставена  под  угар  за  повече  от  пет  години  с  оглед 
на  екологично  насочените  площи,  продължава  да  бъде  обработваема  земя.

3. Тераси  са  терасите,  защитени  съгласно  ДЗЕС  7,  посочен  в  приложение  II  към  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013, 
както  и  други  тераси.  Държавите  членки  могат  да  решат  за  екологично  насочени  площи  да  се  считат  само  тера
сите,  защитени  съгласно  ДЗЕС  7.  Държавите  членки,  които  вземат  решение  за  екологично  насочени  площи  да  се 
считат  и  други  тераси,  определят  критерии  за  тези  други  тераси  (включително  минимална  височина),  въз  основа 
на  националната  или  регионалната  специфика.

4. Особеностите  на  ландшафта  са  на  разположение  на  земеделския  стопанин  и  представляват  особеностите, 
защитени  съгласно  посочените  в  приложение  II  към  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013  ДЗЕС  7,  ЗИУ  2  или  ЗИУ  3, 
както  и  следните  особености:

а) живи  плетове  или  обрасли  с  дървесна  растителност  ивици  с  широчина  до  10  m;

б) отделни  дървета  с  корона  с  диаметър,  не  по-малък  от  4  m;

в) дървета  в  редица,  с  корона  с  диаметър,  не  по-малък  от  4  m.  Разстоянието  между  короните  не  надхвърля 
5  m;

г) дървета  в  група,  като  същите  са  свързани  от  застъпващи  се  корони,  и  полски  горички,  като  максималната 
площ  и  в  двата  случая  е  0,3  ha;

д) синори  с  широчина  между  1  и  20  m,  върху  които  не  се  произвежда  земеделска  продукция;

е) езерца  с  размер  до  0,1  ha.  Резервоарите  от  бетон  или  пластмаса  не  се  считат  за  екологично  насочени  площи;

ж) канавки  с  максимална  широчина  6  m,  включително  открити  водни  басейни  за  целите  на  напояването  или 
отводняването.  Каналите  с  бетонни  стени  не  се  считат  за  екологично  насочени  площи;

з) традиционни  каменни  стени.

Държавите  членки  могат  да  решат  да  ограничат  списъка  от  особености  на  ландшафта  до  особеностите  съгласно 
посочените  в  приложение  II  към  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013  ДЗЕС  7,  ЗИУ  2  или  ЗИУ  3  и/или  до  една  или 
няколко  особености  от  изброените  в  първа  алинея,  букви  а)—з),  когато  това  е  надлежно  обосновано.

За  целите  на  букви  б)  и  в)  от  първа  алинея  държавите  членки  могат  да  включват  дървета  с  диаметър  на  коро
ната  до  4  m,  ако  са  признати  от  тях  за  ценни  особености  на  ландшафта.

За  целите  на  буква  д)  от  първа  алинея  държавите  членки  могат  да  определят  по-малка  максимална  широчина.
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За  целите  на  буква  е)  от  първа  алинея  държавите  членки  могат  да  определят  минимален  размер  за  езерцата  и  да 
решат  да  включат  в  размера  на  езерцата  разположена  по  протежението  на  водата  ивица  с  крайречна  растителност 
с  широчина  до  10  m.  Те  могат  да  определят  критерии,  с  които  да  гарантират,  че  езерцата  имат  природна  стой
ност,  като  отчитат  тяхната  роля  по  отношение  на  опазването  на  местообитанията  и  видовете.

За  целите  на  буква  з)  от  първа  алинея  държавите  членки  определят  минимални  критерии  въз  основа  на  нацио
налната  или  регионалната  специфика,  включително  граници  по  отношение  на  височината  и  широчината.

5. Буферните  ивици  включват  буферни  ивици  по  протежението  на  водни  потоци,  изисквани  съгласно  посоче
ните  в  приложение  II  към  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013  ДЗЕС  1,  ЗИУ  1  или  ЗИУ  10,  както  и  други  буферни 
ивици.  Минималната  широчина  на  другите  буферни  ивици  се  определя  от  държавите  членки,  но  не  може  да  бъде 
по-малка  от  1  m.  Те  трябва  да  бъдат  разположени  върху  обработваема  земя  или  в  съседство  с  обработваема  земя 
по  такъв  начин,  че  по-дългата  им  страна  да  бъде  успоредна  на  водния  поток  или  на  водоема.  По  протежението 
на  водно  течение  те  могат  да  включват  ивици  от  крайречна  растителност  с  широчина  до  10  m.  Върху  буферните 
зони  не  се  произвежда  земеделска  продукция.  Чрез  дерогация  от  това  изискване  държавите  членки  могат  да 
разрешат  пашата  или  коситбата,  при  условие  че  буферната  ивица  продължава  да  бъде  различима  от  съседната 
ѝ  земеделска  земя.

6. Агролесовъдните  хектари  са  обработваема  земя,  която  отговаря  на  условията  за  подпомагане  по  схемата  за 
основно  плащане  или  по  схемата  за  единно  плащане  на  площ,  посочени  в  дял  III,  глава  1  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  и  по  отношение  на  която  са  изпълнени  условията,  за  които  е  било  предоставено  или  се  предос
тавя  подпомагане  съгласно  член  44  от  Регламент  (ЕО)  №  1698/2005  или  член  23  от  Регламент  (ЕС) 
№  1305/2013.

7. Що  се  отнася  до  отговарящите  на  условията  за  подпомагане  ивици  хектари  по  краищата  на  гори,  държавите 
членки  могат  да  решат  да  позволят  върху  тях  да  има  земеделска  продукция,  да  въведат  изискване  върху  тях  да 
няма  земеделска  продукция  или  да  предоставят  на  земеделските  стопани  и  двете  възможности.  Когато  държавите 
членки  решат  да  не  позволяват  земеделска  продукция,  чрез  дерогация  от  изискването  върху  посочените  ивици  да 
няма  земеделска  продукция,  те  могат  да  разрешат  паша  или  коситба,  при  условие  че  съответната  ивица  продъл
жава  да  бъде  различима  от  съседната  ѝ  земеделска  земя.  Минималната  широчина  на  такива  ивици  се  определя  от 
държавите  членки  и  не  може  да  бъде  по-малка  от  1  m.  Максималната  широчина  е  10  m.

8. За  площите  с  дървесни  култури  с  кратък  цикъл  на  ротация  без  използване  на  минерални  торове  и/или 
продукти  за  растителна  защита  държавите  членки  определят  списък  на  дървесните  видове,  които  могат  да  бъдат 
използвани  за  тази  цел,  като  избират  от  списъка,  съставен  съгласно  член  4,  параграф  2,  буква  в)  от  Регламент 
(ЕС)  №  1307/2013,  видовете,  които  са  най-подходящи  от  екологична  гледна  точка,  и  изключват  видовете,  за 
които  е  известно,  че  не  са  местни.  Държавите  членки  определят  също  така  изискванията  по  отношение  на 
използването  на  минерални  торове  и  продукти  за  растителна  защита,  като  отчитат  по-специално  целта  на  еколо
гично  насочените  площи  за  съхраняване  и  подобряване  на  биологичното  разнообразие.

9. Площите  с  междинни  култури  или  зелена  покривка  включват  такива  площи,  създадени  съгласно  изисква
нията  на  посоченото  в  приложение  II  към  Регламент  (ЕС)  №  1306/2013  ЗИУ  1,  както  и  други  площи 
с  междинни  култури  или  зелена  покривка,  при  условие  че  същите  са  създадени  чрез  засяване  на  смес  от  видове 
култури  или  чрез  подсяване  на  трева  в  основната  култура.  Държавите  членки  определят  списъка  на  смесите  от 
видове  култури,  които  трябва  да  се  използват,  и  периода  за  засяване  на  междинните  култури  или  зелената 
покривка,  като  могат  да  въведат  допълнителни  условия  предимно  с  оглед  на  методите  на  производство.  Периодът, 
който  се  определя  от  държавите  членки,  не  може  да  продължава  след  1  октомври.

Площите  с  междинни  култури  или  зелена  покривка  не  включват  площи,  засети  със  зимни  култури,  които  се 
засяват  обикновено  през  есента  с  цел  получаване  на  реколта  или  използване  като  паша.  Те  не  включват  също 
така  площите,  върху  които  се  прилагат  еквивалентни  практики,  посочени  в  раздел  I,  точки  3  и  4  от 
приложение  IX  към  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  и  изпълнявани  в  съответствие  с  ангажиментите,  посочени  в 
член  43,  параграф  3,  буква  а)  от  същия  регламент.

10. Върху  площите  с  култури,  които  обогатяват  почвата  с  азот,  земеделските  стопани  отглеждат  само  такива 
култури,  които  обогатяват  почвата  с  азот,  които  са  включени  в  списък,  определен  от  държавата  членка.  Този 
списък  обхваща  културите,  които  обогатяват  почвата  с  азот,  за  които  държавата  членка  счита,  че  спомагат  за 
подобряване  на  биологичното  разнообразие.  Тези  култури  са  налице  през  вегетационния  период.  Държавите  членки 
определят  правила  относно  местата,  на  които  могат  да  се  отглеждат  култури,  които  обогатяват  почвата  с  азот, 
и  които  отговарят  на  критериите  за  екологично  насочени  площи.  Тези  правила  отчитат  необходимостта  да  бъдат 
изпълнени  целите  на  Директива  91/676/ЕИО  и  Директива  2000/60/ЕО,  като  се  има  предвид  потенциалната 
способност  на  културите,  които  обогатяват  почвата  с  азот,  да  увеличават  риска  от  излужване  на  азот  през  есента. 
Държавите  членки  могат  да  въведат  допълнителни  условия  предимно  с  оглед  на  методите  на  производство.
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Площите  с  култури,  които  обогатяват  почвата  с  азот,  не  могат  да  включват  също  така  площите,  върху  които  се 
прилагат  еквивалентни  практики,  посочени  в  раздел  I,  точки  3  и  4  от  приложение  IX  към  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013  и  изпълнявани  посредством  ангажиментите,  посочени  в  член  43,  параграф  3,  буква  а)  от  същия 
регламент.

11. Един  земеделски  стопанин  може  да  декларира  една  площ  или  особеност  на  ландшафта  само  веднъж  за  една 
референтна  година  за  целите  на  изпълняването  на  изискването  за  екологично  насочени  площи.

Член  46

Правила  относно  регионалното  изпълнение  по  отношение  на  екологично  насочени  площи

1. Държавите  членки,  които  са  избрали  регионалното  изпълнение,  предвидено  в  член  46,  параграф  5  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013,  определят  региони  за  целите  на  посочения  член.  Тези  региони  се  състоят  от  единни 
и  хомогенни  географски  райони  със  сходни  селскостопански  и  екологични  условия.  За  целта  хомогенността  се 
отнася  до  видовете  почви,  надморската  височина,  както  и  до  наличието  на  естествени  и  полуестествени  райони.

2. В  рамките  на  определените  региони  държавите  членки  определят  районите,  в  които  трябва  да  бъдат  постиг
нати  до  половината  процентни  пунктове  по  изискването  за  екологично  насочени  площи.

3. По  отношение  на  определените  райони  държавите  членки  предвиждат  специални  задължения  за  участващите 
земеделски  стопани  или  групи  стопани.  С  тези  задължения  се  осигуряват  прилежащи  структури  от  съседни  еколо
гично  насочени  площи.  Задълженията  за  участващите  земеделски  стопани  или  групи  стопани  включват  изискване 
за  всеки  участващ  стопанин  най-малко  50 %  от  площта,  която  подлежи  на  изискването  по  член  46,  параграф  1 
от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  да  се  намира  на  територията  на  неговото  стопанство  в  региона  в  съответствие  с 
член  46,  параграф  2,  втора  алинея  от  посочения  регламент.

4. Със  задълженията  за  участващите  земеделски  стопани  или  групи  стопани  се  гарантира,  че  прилежащите 
екологично  насочени  площи,  посочени  в  параграф  3,  се  състоят  от  една  или  няколко  от  площите,  посочени  в 
член  46,  параграф  2,  първа  алинея,  букви  а),  в),  г)  и  з)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

5. При  определянето  на  площите  и  предвиждането  на  задълженията,  посочени  съответно  в  параграфи  2  и  3, 
държавите  членки  отчитат,  ако  е  приложимо,  съществуващите  национални  или  регионални  стратегии  за  биоло
гично  разнообразие  и/или  за  смекчаване  на  ефекта  от  изменението  на  климата  и  за  адаптиране  към  него,  плано
вете  за  управление  на  речните  басейни  или  нуждите,  установени  с  оглед  на  гарантиране  на  екологичната  съгласу
ваност  на  мрежата  „Натура  2000“,  посочена  в  член  10  от  Директива  92/43/ЕИО,  или  с  оглед  подпомагане  на 
прилагането  на  стратегията  за  екологосъобразна  инфраструктура.

6. Преди  да  предвидят  задължения  за  земеделските  стопани,  държавите  членки  провеждат  консултации  със 
съответните  земеделски  стопани  или  групи  стопани,  както  и  с  други  заинтересовани  страни.  След  тези  консул
тации  държавите  членки  съставят  окончателен  подробен  план  за  регионалното  изпълнение  и  информират  заинтере
сованите  страни,  участвали  в  консултацията,  и  съответните  земеделски  стопани  или  групи  стопани  за  него,  вклю
чително  за  определените  райони  и  за  задълженията  на  участващите  земеделски  стопани  или  групи  стопани, 
и  по-специално  за  точния  процент,  който  всеки  отделен  стопанин  трябва  да  постигне  в  своето  стопанство.  Държа
вите  членки  съобщават  тази  информация  на  земеделския  стопанин  не  по-късно  от  30  юни  на  годината,  предхож
даща  годината,  за  която  се  отнася  регионалното  изпълнение,  или  —  за  първата  година  на  прилагане  на 
настоящия  регламент  —  достатъчно  рано,  за  да  се  даде  възможност  на  земеделския  стопанин  да  подаде  съответно 
заявлението  си.

Без  да  се  засягат  плащанията  за  земеделските  стопани,  посочени  в  член  43,  параграф  9  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  държавите  членки  гарантират,  че  е  създадена  уредба  по  отношение  на  финансовите  обезщетения 
между  земеделските  стопани  и  по  отношение  на  административните  санкции  в  случай  на  неизпълнение  във  връзка 
с  прилежащите  екологично  насочени  площи.
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Член  47

Правила  относно  колективното  изпълнение  и  критериите,  на  които  трябва  да  отговарят  стопанствата,  за 
да  се  счита,  че  са  в  непосредствена  близост  едно  до  друго

1. Държавите  членки,  които  вземат  решение  да  разрешат  колективното  изпълнение,  предвидено  в  член  46, 
параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  определят  критерии,  на  които  да  отговарят  стопанствата,  за  които 
се  счита,  че  са  в  непосредствена  близост,  като  използват  някой  от  следните  елементи:

а) земеделски  стопани,  80 %  от  стопанствата  на  които  се  намират  в  една  община;

б) земеделски  стопани,  80 %  от  стопанствата  на  които  се  намират  в  рамките  на  територия  с  даден  радиус,  който 
се  определя  от  държавата  членка,  но  не  може  да  надвишава  15  km.

2. Държавите  членки,  които  решат  да  определят  площите,  в  които  има  възможност  за  колективно  изпълнение, 
и  които  решат  да  наложат  задължения  за  участващите  земеделски  стопани  или  групи  стопани,  отчитат  съществува
щите  национални  или  регионални  стратегии  за  биологично  разнообразие  и/или  за  смекчаване  на  ефекта  от  изме
нението  на  климата  и  за  адаптиране  към  него,  плановете  за  управление  на  речните  басейни  или  нуждите,  устано
вени  с  оглед  на  гарантиране  на  екологичната  съгласуваност  на  мрежата  „Натура  2000“,  посочена  в  член  10  от 
Директива  92/43/ЕИО,  или  с  оглед  подпомагане  на  подобряването  на  екологосъобразната  инфраструктура.

3. Задълженията  за  участващите  земеделски  стопани  или  групи  стопани,  посочени  в  параграф  2,  включват  усло
вието  прилежащите  екологично  насочени  площи  да  се  състоят  от  една  или  няколко  от  площите,  посочени  в 
член  46,  параграф  2,  втора  алинея,  букви  а),  в),  г)  и  з)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

4. Земеделските  стопани,  участващи  в  колективното  изпълнение,  сключват  писмено  споразумение,  което  съдържа 
подробна  информация  за  вътрешната  уредба  по  отношение  на  финансовите  обезщетения  и  по  отношение  на  адми
нистративните  санкции  в  случай  на  неизпълнение  във  връзка  с  общата  екологично  насочена  площ.

Член  48

Определяне  на  съотношението  между  гори  и  земеделска  земя

1. Държавите  членки,  които  вземат  решение  за  прилагане  на  член  46,  параграф  7  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  определят  процента  на  горите  спрямо  общата  площ  на  земите,  посочена  в  първа  алинея  от  същия 
параграф,  въз  основа  на  данните,  предоставяни  от  Евростат.  При  данните  за  горите  се  прилага  определението, 
използвано  от  Организацията  на  ООН  по  прехрана  и  земеделие,  и  се  изключват  площите  от  категорията  други 
залесени  земи.  Общата  площ  на  земите  изключва  площите,  заети  от  вътрешни  водни  басейни,  включително  реки 
и  езера.

2. Съотношението  между  горите  и  земеделската  земя,  посочено  в  член  46,  параграф  7  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  се  изчислява  с  помощта  на  данни,  предоставяни  от  Евростат.  Ако  няма  данни  от  Евростат 
относно  земите,  заети  от  гори,  и  относно  земеделските  земи  в  необходимия  мащаб,  за  да  се  направи  оценка  на 
съотношението  на  горите  на  равнище  площ,  равняващо  се  на  равнището  на  местните  административни  единици 
(LAU2),  или  на  равнището  на  ясно  очертана  единица,  която  обхваща  един-единствен  ясно  указан  прилежащ  геог
рафски  район  със  сходни  селскостопански  условия,  могат  да  се  използват  и  други  източници  на  данни.

Държавите  членки  доказват,  че  относно  земите,  заети  от  гори,  и  относно  земеделските  земи  са  използвали 
актуални  и  последователни  данни,  които  отразяват  във  възможно  най-голяма  степен  действителната  ситуация.

3. Данните  и  изчисленията,  посочени  в  параграфи  1  и  2,  са  валидни  в  продължение  на  три  години.  След 
изтичането  на  този  срок  държавите  членки,  които  вземат  решение  да  продължат  да  прилагат  освобождаването, 
предвидено  в  член  46,  параграф  7  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  и  да  подновят  този  тригодишен  срок,  преиз
числяват  съотношенията  в  съответствие  с  параграфи  1  и  2  от  настоящия  член,  като  използват  най-новите  налични 
данни.
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В  случай  на  промяна  на  административните  граници,  която  се  отразява  върху  съотношението,  посочено  в 
параграф  2,  данните  и  изчисленията  се  подлагат  на  нова  оценка,  като  Комисията  се  уведомява  за  евентуалните 
промени  в  прилагането  на  освобождаването.

ГЛАВА  4

ПЛАЩАНЕ  ЗА  МЛАДИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  СТОПАНИ

Член  49

Достъп  на  юридически  лица  до  плащане  за  млади  земеделски  стопани

1. Годишното  плащане  за  млади  селскостопански  производители  по  член  50,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013  се  предоставя  на  юридически  лица,  независимо  от  правната  им  форма,  ако  са  изпълнени  следните 
условия:

а) юридическото  лице  има  право  на  плащане  по  схемата  за  основно  плащане  или  по  схемата  за  единно  плащане 
на  площ,  посочени  в  дял  III,  глава  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  и  има  активирани  права  за  плащане 
или  е  декларирало  отговарящи  на  условията  за  подпомагане  хектари,  както  е  посочено  в  член  50,  параграф  4 
от  същия  регламент;

б) млад  земеделски  стопанин  по  смисъла  на  член  50,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  упражнява 
ефективен  и  дългосрочен  контрол  върху  юридическото  лице  по  отношение  на  решенията,  свързани 
с  управлението,  ползите  и  финансовите  рискове  през  първата  година,  в  която  юридическото  лице  подава 
заявление  за  плащане  по  схема  за  млади  земеделски  стопани.  Когато  в  капитала  или  управлението  на  юридиче
ското  лице  участват  няколко  физически  лица,  включително  лице  или  лица,  които  не  са  млади  земеделски 
стопани,  младият  земеделски  стопанин  е  в  състояние  да  упражнява  такъв  ефективен  и  дългосрочен  контрол 
самостоятелно  или  съвместно  с  други  земеделски  стопани;

в) най-малко  един  от  младите  земеделски  стопани,  които  отговарят  на  условието,  посочено  в  буква  б),  отговаря 
на  критериите  за  допустимост,  установени  от  държавите  членки  съгласно  член  50,  параграф  3  от  Регламент 
(ЕС)  №  1307/2013,  ако  има  такива,  освен  ако  държавите  членки  са  решили,  че  тези  критерии  се  прилагат  по 
отношение  на  всички  подобни  млади  земеделски  стопани.

Когато  юридическо  лице  се  контролира  самостоятелно  или  съвместно  от  друго  юридическо  лице,  условията,  опре
делени  в  първата  алинея  на  буква  б),  се  прилагат  за  всяко  физическо  лице,  което  упражнява  контрол  върху  това 
друго  юридическо  лице.

2. Плащането,  посочено  в  член  50,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  повече  не  се  отпуска,  ако 
всички  млади  земеделски  стопани,  които  отговарят  на  критериите,  посочени  в  параграф  1,  първа  алинея,  буква  б), 
и  по  целесъобразност  —  в  параграф  1,  първа  алинея,  буква  в),  са  престанали  да  упражняват  контрол  върху 
юридическото  лице.

3. За  целите  на  настоящия  член:

а) всяко  позоваване  в  член  50,  параграфи  4—10  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  на  „земеделски  стопанин“  се 
тълкува  като  позоваване  на  юридическото  лице,  посочено  в  настоящия  член;

б) позоваването  на  посоченото  в  член  50,  параграф  2,  буква  а)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  първо  подаване 
на  заявление  за  схемата  за  основно  плащане  или  схемата  за  единно  плащане  на  площ,  се  тълкува  като  позова
ване  на  първото  заявление  на  юридическото  лице  за  плащане  по  схемата  за  млади  земеделски  стопани;
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в) без  да  се  засяга  параграф  4  от  настоящия  член,  позоваването  в  член  50,  параграф  5,  второ  изречение  от 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  на  понятието  „създаване“  се  тълкува  като  позоваване  на  създаване  от  младите 
земеделски  стопани,  упражняващи  контрол  върху  юридическото  лице  в  съответствие  с  параграф  1,  първа 
алинея,  буква  б)  от  настоящия  член.

4. Когато  няколко  млади  земеделски  стопани  по  параграф  1,  първа  алинея,  буква  б)  са  придобили  контрол  над 
юридическото  лице  по  различно  време,  най-ранното  придобиване  на  контрол  се  счита  за  момент  на  създаване  по 
член  50,  параграф  5,  второ  изречение  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

Член  50

Достъп  на  групи  физически  лица  до  плащане  за  млади  земеделски  стопани

Член  49  се  прилага  mutatis  mutandis  по  отношение  на  група  физически  лица  по  член  4,  параграф  1,  буква  а)  от 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  за  които  изискванията,  посочени  в  член  49,  параграф  1,  буква  а)  от  настоящия 
регламент,  са  изпълнени  на  равнище  група.

ГЛАВА  5

ОБВЪРЗАНО  С  ПРОИЗВОДСТВОТО  ПОДПОМАГАНЕ

РАЗДЕЛ  1

Доброволно  обвързано  с  производството  подпомагане

Член  51

Определения

За  целите  на  настоящия  раздел  „мерки  за  обвързано  с  производството  подпомагане“  означава  мерки  за  прилагане 
на  доброволно  обвързаното  с  производството  подпомагане,  посочено  в  член  52,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013.

Член  52

Общи  принципи

1. Държавите  членки  определят  регионите  по  член  52,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013 
в  съответствие  с  обективни  и  недискриминационни  критерии,  като  например  агрономически 
и  социално-икономически  характеристики,  регионален  селскостопански  потенциал  или  институционална  или  адми
нистративна  структура.  Тези  региони  могат  да  се  различават  от  региони,  определени  съгласно  други  схеми  за 
подпомагане,  предвидени  в  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

2. При  определянето  на  специфичните  видове  селскостопански  практики  или  специфичните  селскостопански 
сектори  по  член  52,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  държавите  членки  вземат  предвид  по-специално 
съответните  производствени  структури  и  условия  на  региона  и  на  съответния  сектор.

3. За  целите  на  член  52,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  счита,  че  определени  видове  селско
стопански  практики  или  специфични  селскостопански  сектори  изпитват  трудности,  ако  е  налице  риск  от  изоста
вяне  или  от  спад  на  производството  между  другото  поради  ниска  рентабилност  на  извършваната  дейност,  което 
оказва  неблагоприятно  въздействие  върху  икономическото,  социалното  или  екологичното  равновесие  в  съответния 
регион  или  сектор.

Член  53

Условия  за  отпускане  на  подпомагането

1. Държавите  членки  определят  критерии  за  допустимост  по  отношение  на  мерки  за  обвързано 
с  производството  подпомагане  в  съответствие  с  рамката,  установена  с  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  и  условията, 
посочени  в  настоящия  регламент.

2. Площите,  добивите  и  броят  на  животните  по  член  52,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се 
определят  на  регионално  или  секторно  равнище  от  държавите  членки.  Те  отразяват  максималния  добив,  максимал
ната  обработваема  площ  или  максималния  брой  животни  в  целевия  регион  или  сектор  за  най-малко  една  година 
през  петгодишния  период,  предхождащ  годината  на  решението  по  член  53,  параграф  1  от  посочения  регламент.
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Годишното  плащане  се  изразява  като  размер  на  подпомагането  за  съответна  единица.  То  е  резултат  от  съотноше
нието  между  сумата,  определена  за  финансиране  на  мярката,  за  която  е  подадено  уведомление  съгласно 
приложение  I,  точка  3,  буква  и)  от  настоящия  регламент,  и  или  площта/броя  животни,  които  отговарят  на  усло
вията  за  подпомагане  за  съответната  година,  или  определените  площ/брой  животни,  както  е  посочено  в  първа 
алинея  от  настоящия  параграф.

3. Когато  мярката  за  обвързано  с  производството  подпомагане  се  отнася  за  маслодайните  семена,  посочени 
в  приложението  към  Меморандума  за  разбирателство  между  Европейската  икономическа  общност  и  Съединените 
американски  щати  за  маслодайни  семена  в  рамките  на  ГАТТ,  за  да  се  осигури  изпълнението  на  този  междуна
роден  ангажимент,  общият  размер  на  максималната  площ,  за  която  държавите  членки  са  подали  уведомление  и  за 
която  се  отпуска  подпомагане,  не  надхвърля  определена  максимална  площ  за  целия  Съюз.

Когато  максималната  площ  по  първа  алинея  е  надхвърлена,  съответните  държави  членки  коригират  площта,  за 
която  е  подадено  уведомление,  като  прилагат  коефициент  за  намаление,  изчислен  като  съотношение  между  макси
малната  площ  и  общия  размер  на  площите,  за  които  е  подадено  уведомление  и  за  които  се  отпуска  подпомагане 
на  маслодайните  семена  по  първа  алинея.

Комисията  определя  коефициента  за  намаление  по  втора  алинея  посредством  актове  за  изпълнение,  които  се 
приемат,  без  да  се  прилага  процедурата  по  член  71,  параграф  2  или  параграф  3  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013.

4. Когато  мярката  за  обвързано  с  производството  подпомагане  се  отнася  за  едър  рогат  добитък  и/или  овце 
и  кози,  държавите  членки  определят  като  условие  за  допустимост  за  подпомагане  изискванията  за  идентификация 
и  регистрация  на  животните,  предвидени  съответно  в  Регламент  (ЕО)  №  1760/2000  на  Европейския  парламент 
и  на  Съвета (1)  или  Регламент  (ЕО)  №  21/2004  на  Съвета (2).

5. Държавите  членки  не  могат  да  отпускат  обвързано  с  производството  подпомагане  за  площи,  които  не  отго
варят  на  условията  за  подпомагане  по  смисъла  на  член  32,  параграфи  2,  3  и  4  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013.  Когато  държавите  членки  отпускат  обвързано  с  производството  подпомагане  за  коноп,  се  прилага 
условието  по  член  32,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  и  член  9  от  настоящия  регламент.

Член  54

Съответствие  и  натрупване  на  различни  видове  подпомагане

1. За  целите  на  член  52,  параграф  8  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  мерките,  предвидени  в  Регламент  (ЕС) 
№  1305/2013  и  Регламент  (ЕС)  №  1308/2013  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета (3),  се  считат  за  „други 
мерки  и  политики  на  Съюза“.

2. Държавите  членки  гарантират  съответствието  между:

а) мерките  за  обвързано  с  производството  подпомагане  и  мерките,  прилагани  съобразно  други  мерки  и  политики 
на  Съюза;

б) различните  мерки  за  обвързано  с  производството  подпомагане;

в) мерките  за  обвързано  с  производството  подпомагане  и  мерките,  финансирани  от  държавни  помощи.

Държавите  членки  гарантират,  че  мерките  за  обвързано  с  производството  подпомагане  не  пречат  на  правилното 
функциониране  на  други  мерки,  посочени  в  първата  алинея.

3. В  случаите  на  подпомагане  по  една  мярка  за  обвързано  с  производството  подпомагане,  което  може  да  бъде 
отпуснато  и  по  друга  мярка  за  обвързано  с  производството  подпомагане  или  по  мярка,  прилагана  съобразно  други 
мерки  и  политики  на  Съюза,  държавите  членки  гарантират,  че  земеделският  стопанин  може  да  получи  подпома
гане,  съобразено  с  целта,  посочена  в  член  52,  параграф  5  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  само  по  една  такава 
мярка.

(1) Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г.  за създаване на система за идентификация 
и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).

(2) Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от 
рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.2004
г., стр. 8).

(3) Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на 
пазарите  на  селскостопански продукти  и  за  отмяна  на  регламенти (ЕИО)  № 922/72,  (ЕИО)  № 234/79,  (ЕО)  № 1037/2001  и  (ЕО) 
№ 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).
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Член  55

Критерии  за  одобрение  от  Комисията

1. За  целите  на  член  55,  параграф  1,  буква  а)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  счита,  че  липсват  алтерна
тиви,  ако:

а) в  целевия  регион  или  сектор  не  може  да  се  извършва  никакво  друго  производство,  освен  производството, 
обхванато  от  мярката  за  обвързано  с  производството  подпомагане,  или  ако  продължаването  на  това  производ
ство  изисква  значителни  промени  в  производствените  структури;  или

б) възможностите  за  преминаване  към  друго  производство  са  силно  ограничени  поради  липсата  на  земя  или 
подходяща  за  това  производство  инфраструктура,  поради  следващото  от  това  значително  намаляване  на  броя  на 
стопанствата,  поради  равнището  на  необходимите  в  резултат  на  преобразуването  инвестиции  или  поради  сходни 
причини.

2. За  целите  на  член  55,  параграф  1,  буква  б)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  е  необходимо  да  се  осигури 
постоянно  снабдяване  на  местната  преработвателна  промишленост,  когато  се  очаква  евентуално  спиране  или  нама
ляване  на  производството  в  целевия  регион  или  сектор  да  окаже  отрицателно  въздействие  върху  дейността 
и  свързаната  с  това  икономическа  жизнеспособност  или  заетост  в  предприятията  по  веригата  на  доставки,  които 
зависят  в  голяма  степен  от  това  производство,  като  например  преработватели  на  суровини  или  предприятия  от 
хранително-вкусовата  промишленост.  Тези  предприятия  трябва  да  се  намират  в  съответния  регион  или  продължава
нето  на  дейността  им  да  е  сериозно  зависимо  от  сектора.

3. За  целите  на  член  55,  параграф  1,  буква  в)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  смята,  че  са  налице 
продължаващи  смущения  на  съответния  пазар,  когато  селскостопанските  производители  в  целевия  регион  или 
сектор  са  засегнати  от  икономическите  загуби,  произтичащи  по-специално  от  замърсяване,  контаминация  или 
влошаване  на  качеството  на  околната  среда,  свързани  с  конкретно  събитие  с  ограничен  териториален  обхват.

4. При  оценката  на  равнището  на  обвързаното  с  производството  подпомагане  във  връзка  с  мерките,  които 
трябва  да  бъдат  одобрени  съобразно  съобщената  от  държавата  членка  информация,  Комисията  взема  предвид 
равнището  на  обвързаните  с  производството  директни  плащания,  отпускани  в  продължение  на  най-малко  една 
година  в  рамките  на  референтния  период  2010—2014  г.,  както  е  посочено  в  член  53,  параграф  4  от  Регламент 
(ЕС)  №  1307/2013.

РАЗДЕЛ  2

Специално  плащане  за  култура  —  памук

Член  56

Предоставяне  на  разрешение  за  земеделска  земя  за  производство  на  памук

Държавите  членки  установяват  обективни  критерии,  въз  основа  на  които  се  одобряват  земеделски  земи 
в  съответствие  с  член  57,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

Тези  критерии  се  основават  на  едно  или  няколко  от  следните  условия:

а) аграрната  икономика  на  регионите,  в  които  памукът  е  основна  култура;

б) почвата  и  климата  на  въпросните  площи;

в) управлението  на  водите  за  напояване;

г) системи  за  ротация  и  методи  за  отглеждане,  които  са  съобразени  с  околната  среда.

Член  57

Предоставяне  на  разрешение  за  сортове  за  засаждане

За  целите  на  член  57,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  държавите  членки  предоставят  разрешение  за 
сортовете,  изброени  в  общия  каталог  на  сортовете  от  земеделски  растителни  видове,  посочен  в 
Директива  2002/53/ЕО,  които  са  съобразени  с  нуждите  на  пазара.

Член  58

Изисквания  за  допустимост

Засаждането  на  площите,  посочени  в  член  57,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  се  извършва 
с  минимална  гъстота  на  посевите,  която  се  определя  от  съответната  държава  членка  въз  основа  на  почвено-клима
тичните  условия  и  конкретните  регионални  характеристики,  където  това  е  целесъобразно.
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Член  59

Агрономически  практики

Държавите  членки  могат  да  определят  специални  правила  относно  агрономическите  практики,  необходими  за 
поддържането  на  културите  и  прибирането  на  реколтата  при  обичайни  условия  на  отглеждане.

Член  60

Одобряване  на  междубраншови  организации

1. Всяка  година  държавите  членки  одобряват  за  срок  от  една  година,  започващ  не  по-късно  от  1  март,  между
браншовите  организации  по  член  59,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  които  кандидатстват  за  полу
чаване  на  статут  на  одобрена  организация  и  които:

а) покриват  обща  площ  от  най-малко  4 000  ha,  както  е  установено  от  държавата  членка,  отговарящи  на  крите
риите  за  одобрение,  определени  в  член  56  от  настоящия  регламент;

б) включват  най-малко  едно  предприятие  за  омаганяване;  и

в) са  приели  вътрешен  правилник  за  работа,  по-специално  относно  условията  за  членство  и  членския  внос, 
съгласно  националните  и  съюзните  правила.

2. Ако  се  установи,  че  одобрена  междубраншова  организация  не  спазва  критериите  за  одобрение,  посочени  в 
параграф  1,  държавата  членка  оттегля  одобрението,  освен  ако  съответното  неспазване  на  критериите  бъде  кориги
рано.  В  случай,  че  планира  да  оттегли  одобрението,  държавата  членка  уведомява  междубраншовата  организация  за 
това  си  намерение,  както  и  за  основанията  за  оттеглянето.  Държавата  членка  дава  възможност  на  междубраншо
вата  организация  да  представи  своите  коментари  в  рамките  на  определен  срок.

Земеделски  производители,  които  са  членове  на  одобрена  междубраншова  организация,  одобрението  за  която 
е  оттеглено  в  съответствие  с  първа  алинея  от  настоящия  параграф,  губят  правото  на  увеличаване  на  помощите, 
предвидено  в  член  60,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

Член  61

Задължения  на  производителите

1. Производителят  не  може  да  членува  в  повече  от  една  одобрена  междубраншова  организация  по  член  59, 
параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

2. Производител,  който  членува  в  одобрена  междубраншова  организация,  доставя  своя  памук  само  на  пред
приятие  за  омаганяване,  което  членува  в  същата  организация.

3. Участието  на  производителите  в  одобрена  междубраншова  организация  се  основава  на  доброволно  членство.

ГЛАВА  6

УВЕДОМЛЕНИЯ

Член  62

Уведомления  във  връзка  с  определенията  и  свързаните  с  тях  разпоредби

Държавите  членки  уведомяват  Комисията  за  всички  решения,  взети  в  съответствие  с  член  4,  параграф  2  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013,  до  31  януари  2015  г.  Уведомлението  съдържа  подробно  описание  и  обосновка  на  тези 
решения,  както  и  обективните  критерии,  въз  основа  на  които  са  взети.

Член  63

Уведомления  във  връзка  с  коефициента  за  намаление  съгласно  член  32,  параграф  5  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013

Държавите  членки  уведомяват  Комисията  за  всички  решения,  взети  в  съответствие  с  член  8,  до  31  януари  2015 
г.  Уведомлението  съдържа  подробно  описание  и  обосновка  на  тези  решения,  както  и  обективните  критерии,  въз 
основа  на  които  са  взети.
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Член  64

Уведомления  във  връзка  с  основното  плащане

1. Когато  държава  членка  уведомява  Комисията  за  свои  решения  съгласно  член  22,  параграфи  2  и  3,  член  24, 
параграф  10,  член  29  и  член  40,  параграф  4  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  уведомлението  съдържа  подробно 
описание  на  тези  решения.  При  решенията  съгласно  член  24,  параграф  10,  член  29  и  член  40,  параграф  4  от 
посочения  регламент  освен  това  при  необходимост  се  включва  и  обосновка.

Когато  държава  членка  уведомява  Комисията  за  свои  решения  съгласно  член  23,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  уведомлението  съдържа  подробно  описание  и  обосновка  на  решенията,  както  и  обективните 
критерии,  въз  основа  на  които  са  взети,  по-специално  критериите,  използвани  за  определянето  на  регионите 
съгласно  член  23,  параграф  1  от  посочения  регламент,  критериите,  използвани  за  регионалното  разпределение  на 
националните  тавани  съгласно  член  23,  параграф  2  от  посочения  регламент,  и  критериите,  използвани  за  годишни 
прогресивни  изменения  съгласно  член  23,  параграф  3  от  посочения  регламент.

2. Когато  държава  членка  реши  да  използва  възможностите,  предвидени  в  член  30,  параграф  7,  член  30, 
параграф  11,  буква  б),  член  32,  параграф  3,  буква  б),  член  32,  параграф  5  и  член  36,  параграф  3  от  Регламент 
(ЕС)  №  1307/2013,  тя  уведомява  Комисията  до  31  януари  на  първата  година  на  прилагане  на  тези  решения, 
като  уведомлението  съдържа  подробно  описание  и  обосновка  на  решенията,  както  и  обективните  критерии,  въз 
основа  на  които  са  взети.

В  случай  на  преразглеждане  на  решението,  посочено  в  член  30,  параграф  7  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013, 
информацията,  посочена  в  първа  алинея  от  настоящия  параграф,  се  съобщава  на  Комисията  до  31  януари  на 
първата  година  от  прилагането  на  преразгледаното  решение.

3. Когато  държава  членка  реши  да  използва  възможността,  предвидена  в  член  34,  параграфи  3  и  4  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013,  тя  уведомява  Комисията  за  това  си  решение  до  31  януари  на  първата  година  на 
прилагане  на  това  решение.

4. Когато  държава  членка  реши  да  използва  възможностите,  предвидени  в  член  39,  параграф  1,  втора  алинея  и 
член  40,  параграфи  2  и  5  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  тя  уведомява  Комисията  до  31  януари  на  годината, 
предхождаща  годината,  през  която  то  се  прилага  за  първи  път,  като  уведомлението  съдържа  подробно  описание 
и  обосновка  на  решенията,  както  и  обективните  критерии,  въз  основа  на  които  са  взети.

5. Когато  държава  членка  реши  да  прилага  схемата  за  единно  плащане  на  площ  съгласно  член  36,  параграф  1 
от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  тя  уведомява  Комисията  до  1  септември  на  всяка  година  за  общия  брой 
хектари  за  съответната  референтна  година,  декларирани  от  земеделските  стопани  съгласно  член  36,  параграф  2  от 
посочения  регламент.

Член  65

Уведомления  във  връзка  с  екологизирането

1. Държавите  членки  уведомяват  Комисията  за  следното:

а) до  15  декември  2014  г.:

i) ако  е  приложимо,  за  своето  решение  да  изчисляват  плащането,  посочено  в  член  43,  параграф  9  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013,  съгласно  третата  алинея  от  същия  параграф;

L 181/40 BG Официален вестник на Европейския съюз 20.6.2014



ii) ако  е  приложимо,  за  своето  решение  да  определят  допълнителни  екологично  чувствителни  зони 
с  постоянно  затревени  площи,  посочени  в  член  45,  параграф  1,  втора  алинея  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013;

iii) ако  е  приложимо,  за  своето  решение  да  прилагат  плащането,  посочено  в  член  43,  параграф  9  от  Регламент 
(ЕС)  №  1307/2013,  на  регионално  равнище,  както  е  предвидено  в  член  47,  параграф  2  от  същия 
регламент;

б) до  15  декември  на  съответната  година  —  за  решението  да  определят  нови  екологично  чувствителни  зони 
с  постоянно  затревени  площи,  както  е  посочено  в  член  41,  втора  алинея  от  настоящия  регламент;

в) до  15  декември  на  всяка  година  за  съответната  референтна  година:

i) общия  брой  на  земеделските  стопани,  които  трябва  да  изпълняват  най-малко  едно  задължение  за  екологи
зиране,  посочено  в  член  43,  параграфи  2  и  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  и  общия  брой  хектари, 
декларирани  от  тези  земеделски  стопани;

ii) общия  брой  на  земеделските  стопани,  освободени  от  една  или  повече  практики  за  екологизиране,  и  броя 
хектари,  декларирани  от  тези  земеделски  стопани;  броя  на  земеделските  стопани,  освободени  от  всички 
практики,  тъй  като  отговарят  на  изискванията  на  Регламент  (ЕО)  №  834/2007;  броя  на  земеделските 
стопани,  освободени  от  задължението  за  диверсификация  на  културите,  и  броя  на  земеделските  стопани, 
освободени  от  задължението  за  екологично  насочени  площи,  и  съответния  брой  хектари,  декларирани  от 
тези  земеделски  стопани.  Тези  данни  не  включват  земеделските  стопани,  които  участват  в  схемата  за 
дребни  земеделски  стопани;

iii) общия  брой  на  земеделските  стопани,  които  прилагат  равностойни  мерки,  като  се  разграничават  земедел
ските  стопани,  които  прилагат  еквивалентни  практики  съгласно  член  43,  параграф  3,  буква  а)  или  буква 
б)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  и  съответния  брой  хектари,  декларирани  от  тези  земеделски  стопани;

iv) общия  брой  на  земеделските  стопани,  които  прилагат  диверсификация  на  културите,  с  разбивка  по  брой 
на  земеделските  стопани,  които  прилагат  диверсификация  с  две  култури,  и  брой  на  земеделските  стопани, 
които  прилагат  диверсификация  с  три  култури,  включително  съответния  брой  хектари  обработваема  земя, 
декларирани  от  тези  земеделски  стопани;

v) общия  брой  на  земеделските  стопани,  взет  предвид  при  изчисляването  на  съотношението  на  постоянно 
затревените  площи  и  общата  земеделска  площ,  и  общия  брой  на  хектарите,  заети  с  постоянно  затревени 
площи,  декларирани  от  тези  земеделски  стопани;

vi) общия  брой  на  земеделските  стопани,  които  декларират  екологично  чувствителни  постоянно  затревени 
площи;  общия  брой  на  хектарите,  заети  с  екологично  чувствителни  постоянно  затревени  площи,  деклари
рани  от  тези  земеделски  стопани,  и  общия  брой  на  хектарите,  определени  за  екологично  чувствителни 
постоянно  затревени  площи;

vii) общия  брой  на  земеделските  стопани,  към  които  се  прилага  задължението  за  екологично  насочена  площ; 
общия  брой  на  хектарите  обработваема  земя,  декларирани  от  тези  земеделски  стопани;  и  общия  брой  на 
хектарите,  декларирани  като  екологично  насочена  площ,  преди  прилагането  на  тегловните  коефициенти, 
с  разбивка  по  видове  екологично  насочени  площи,  посочени  в  член  46,  параграф  2,  първа  алинея  от 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013;

viii) общия  брой  на  земеделските  стопани,  които  изпълняват  задължението  за  екологично  насочени  площи  на 
регионално  или  колективно  равнище,  и  общия  брой  на  хектарите  обработваема  земя,  декларирани  от  тези 
земеделски  стопани;

г) до  15  декември  на  всяка  година  —  референтното  съотношение  и  годишното  съотношение  на  постоянно  затре
вените  площи  към  общата  земеделска  площ,  както  и  информация  относно  задълженията,  установени  на  равни
щето  на  стопанството  в  съответствие  с  член  45,  параграф  2,  пета  алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  и 
член  44  от  настоящия  регламент.

2. В  уведомлението,  което  държавите  членки  трябва  да  подадат  до  1  август  2014  г.  съгласно  член  46, 
параграф  8  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  те  уведомяват  Комисията  за  следното:

а) своето  решение  по  отношение  на  това  кои  площи,  посочени  в  член  46,  параграф  2,  първа  алинея  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013,  трябва  да  се  считат  за  екологично  насочени  площи.  До  1  октомври  2014  г.  това 
уведомление  се  допълва  с  подробна  информация  за  това  решение,  включително  относно  условията,  които  се 
прилагат  по  отношение  на  тези  площи,  в  резултат  на  решенията,  взети  от  държавите  членки;
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б) подробна  информация  относно  прилагането  на  коефициентите  за  преобразуване  и  тегловните  коефициенти,  посо
чени  в  член  46,  параграф  3  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

3. В  уведомлението,  което  държавите  членки  трябва  да  подадат  до  1  август  на  годината,  предхождаща  първото 
прилагане  на  съответното  решение  съгласно  член  46,  параграф  8  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  те  уведомяват 
Комисията  за  следното:

а) за  държавите  членки,  избрали  регионалното  изпълнение,  посочено  в  член  46,  параграф  5  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013:  информация  за  определянето  на  регионите,  за  определянето  на  районите,  за  избраните  площи 
за  целите  на  член  46,  параграф  4  от  настоящия  регламент,  и  информация,  с  която  се  обосновава  по  какъв 
начин  с  регионалното  изпълнение  се  укрепва  прилагането  на  политиките  на  Съюза  в  областта  на  околната 
среда,  климата  и  биологичното  разнообразие;

б) за  държавите  членки,  които  са  разрешили  колективното  изпълнение,  посочено  в  член  46,  параграф  6  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013,  информация  за  определянето  на  районите  и  за  избраните  площи  за  целите  на 
член  47,  параграф  3  от  настоящия  регламент,  ако  това  е  приложимо.

4. В  уведомлението,  което  трябва  да  подадат  до  1  август  на  годината,  предхождаща  първото  прилагане  на 
съответното  решение  съгласно  член  46,  параграф  8  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  държавите  членки,  отгова
рящи  на  условието,  посочено  в  член  46,  параграф  7  от  посочения  регламент  и  взели  решение  за  прилагане  на 
освобождаването,  предвидено  в  тази  разпоредба,  предоставят  на  Комисията  подробни  данни  за  това  решение, 
включително  данните  и  изчисленията,  които  доказват,  че  всички  условия  за  освобождаването,  посочено  в 
член  46,  параграф  7  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  са  изпълнени.

Първа  алинея  се  прилага  mutatis  mutandis  към  решенията  за  продължаване  прилагането  на  освобождаването,  пред
видено  в  член  46,  параграф  7  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  и  за  подновяване  на  тригодишния  срок,  посочен 
в  член  48,  параграф  3  от  настоящия  регламент.

Държавите  членки  уведомяват  Комисията  незабавно  за  евентуални  промени  в  прилагането  на  освобождаването, 
предвидено  в  член  46,  параграф  7  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

Член  66

Уведомления  във  връзка  с  плащането  за  млади  земеделски  стопани

1. Когато  държава  членка  реши  при  изчисляването  на  плащането  за  млади  земеделски  стопани  да  приложи 
член  50,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  тя  уведомява  Комисията  относно  избрания  метод  за  изчис
ляване  на  плащането  и  относно  максималния  срок,  определен  в  съответствие  с  член  50,  параграф  9  от  посочения 
регламент,  до  31  януари  2015  г.

2. Когато  държава  членка  реши  да  определи  критериите  за  допустимост  в  съответствие  с  член  50,  параграф  3 
от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  или  да  приложи  метода  за  изчисляване,  посочен  в  член  50,  параграф  10  от 
същия  регламент,  тя  уведомява  Комисията  за  това  си  решение  до  31  януари  2015  г.

3. Когато  държава  членка  реши  да  се  възползва  от  възможността  за  преизчисляване  на  фиксирания  брой 
хектари,  както  е  предвидено  в  член  50,  параграф  10,  трета  алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  тя  уведо
мява  Комисията  за  това  решение  и  представя  обосновка,  както  и  обективните  критерии,  въз  основа  на  които 
е  взето  решението,  до  1  август  на  годината,  в  която  ще  се  прилага  това  преизчисляване.

Член  67

Уведомления  във  връзка  с  доброволно  обвързаното  с  производството  подпомагане

1. Уведомленията,  посочени  в  член  54,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  включват  елементите, 
изброени  в  приложение  I  към  настоящия  регламент.
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2. За  всяка  мярка  за  обвързано  с  производството  подпомагане  и  за  всеки  специфичен  вид  селскостопанска 
практика  или  специфичен  селскостопански  сектор  държавите  членки  уведомяват  Комисията  за  общия  брой  бенефи
циери,  размера  на  отпуснатите  плащания,  както  и  общата  площ  и  общия  брой  животни,  за  които  подпомагането 
е  действително  изплатено.  Уведомяването  се  извършва  до  15  септември  на  годината,  следваща  годината,  за  която 
са  отпуснати  плащанията.

Член  68

Уведомления  относно  минималните  изисквания  за  получаване  на  директни  плащания

Държавите  членки  уведомяват  Комисията  до  1  август  2014  г.  за  всяко  решение,  взето  в  съответствие  с  член  10 
от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.

Член  69

Уведомления  относно  преразпределителното  плащане

Когато  държава  членка  реши  да  отпусне  преразпределително  плащане  съгласно  дял  III,  глава  2  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  уведомлението,  посочено  в  член  41,  параграф  1,  втора  алинея  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013, 
включва  подробна  информация  за  това  решение,  включително  подробна  информация  и  обосновка  на  изчисляването 
на  преразпределителното  плащане,  а  когато  е  целесъобразно,  и  информация  за  прилагане  на  регионално  равнище 
съгласно  член  41,  параграф  2  от  посочения  регламент,  както  и  относно  всякакво  деление  в  рамките  на  броя  на 
хектарите  съгласно  член  41,  параграф  5  от  посочения  регламент.

Член  70

Уведомления  относно  плащането  за  райони  с  природни  ограничения

Когато  държава  членка  реши  да  отпусне  плащане  за  райони  с  природни  ограничения  съгласно  дял  III,  глава  4  от 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  тя  уведомява  Комисията  до  1  август  2014  г.  за  всяко  решение,  взето 
в  съответствие  с  член  48  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.  Уведомлението  включва  подробна  информация  за  това 
решение,  включително,  когато  е  целесъобразно,  информация  относно  всяко  ограничаване  на  плащанията  до  опреде
лени  площи  в  съответствие  с  член  48,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  относно  прилагането  на 
максималните  граници,  посочени  в  член  48,  параграф  4  от  същия  регламент,  както  и  относно  всякакво  прилагане 
на  регионално  равнище  в  съответствие  с  член  48,  параграф  5  от  същия  регламент.

Член  71

Уведомления  относно  схемата  за  дребни  земеделски  стопани

Когато  държава  членка  реши  да  прилага  схемата  за  дребни  земеделски  стопани  съгласно  дял  V  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013,  тя  уведомява  Комисията  до  1  август  2014  г.  за  всяко  решение,  взето  в  съответствие  с  посочения 
дял.

Уведомлението  включва  подробна  информация  за  това  решение,  в  това  число  възможното  автоматично  включване 
на  земеделски  стопани  съгласно  член  62,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  и  изчислението  на  плаща
нията  съгласно  член  63  от  посочения  регламент.

Държавите  членки  информират  Комисията  относно  решението  за  финансиране  по  член  65,  параграф  2  от  Регла
мент  (ЕС)  №  1307/2013  своевременно  и  не  по-късно  от  1  декември  на  календарната  година,  за  която  се  отнася 
плащането.

Член  72

Прилагане  на  член  8,  параграф  1,  член  41,  параграф  4  или  член  52,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013  към  членове  на  юридически  лица  или  групи

Когато  държава  членка  реши  да  приложи  член  8,  параграф  4,  член  41,  параграф  8  или  член  52,  параграф  7  от 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  тя  уведомява  Комисията  до  1  август  2014  г.  за  това  си  решение.
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Член  73

Линейни  намаления  на  плащанията

Когато  се  прилагат  линейни  намаления  по  член  7,  параграф  1,  втора  алинея,  по  член  51,  параграф  2  или  по 
член  65,  параграф  2,  буква  в)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  държавите  членки  информират  Комисията  за 
приложения  процент  на  намаление  незабавно  и  не  по-късно  от  30  юни  на  годината,  следваща  календарната 
година,  през  която  са  поискани  линейно  намалените  директни  плащания.

Член  74

Искане  за  информация  относно  взетите  от  държавите  членки  мерки

Когато  това  е  необходимо  за  осигуряване  на  правилното  прилагане  на  правилата,  установени  в  Регламент  (ЕС) 
№  1307/2013  или  в  настоящия  регламент,  Комисията  може  да  поиска  от  държавите  членки  да  предоставят 
подробна  информация  за  мерките,  предприети  в  изпълнение  на  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  или  всички  разпо
редби,  приети  от  Комисията  въз  основа  на  същия  регламент.

Член  75

Доклади

1. Когато  България  и  Румъния  решат  да  отпуснат  допълнителни  национални  директни  плащания  съгласно 
член  18  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  те  представят  доклад  до  Комисията  до  30  юни  2016  г.  За  всяко 
допълнително  национално  директно  плащане  в  доклада  се  посочват  броят  на  бенефициерите,  общият  размер  на 
отпуснатите  допълнителни  национални  директни  плащания,  хектарите,  за  които  е  отпуснато  плащането, 
и  равнището  на  плащането,  според  случая.

2. Когато  държава  членка  реши  да  отпусне  преходна  национална  помощ  съгласно  член  37,  параграф  1  от 
Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  тя  представя  годишен  доклад  до  Комисията  до  15  септември  на  годината,  следваща 
отпускането  на  тази  преходна  национална  помощ.  За  всеки  сектор  докладът  включва  броя  на  бенефициерите, 
размера  на  отпуснатата  преходна  национална  помощ,  хектарите,  броя  на  животните  или  други  единици,  за  които 
е  била  отпусната  помощта,  и  равнището  на  тази  помощ,  според  случая.

Член  76

Уведомяване  за  решение  в  резултат  от  преразглеждане

Когато  се  преразглежда  решение,  за  което  Комисията  е  уведомена  в  съответствие  с  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013 
или  с  настоящия  регламент,  Комисията  се  уведомява  относно  решението  в  резултат  от  преразглеждането  в  срок  от 
четири  седмици,  считано  от  датата  на  вземане  на  това  решение,  освен  ако  в  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013 
е  предвиден  друг  срок  за  такова  уведомление.

Уведомлението  включва  подробно  описание  на  решението,  а  когато  е  приложимо,  и  обосновката  и  обективните 
критерии,  въз  основа  на  които  е  взето.

ГЛАВА  7

ИЗМЕНЕНИЕ,  ОТМЯНА  И  ВЛИЗАНЕ  В  СИЛА

Член  77

Изменение  на  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013

Приложение  X  към  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  се  заменя  с  текста  от  приложение  II  към  настоящия  регламент.

Член  78

Отмяна

Регламенти  (ЕО)  №  1120/2009  и  (ЕО)  №  1121/2009  се  отменят.

Те  обаче  продължават  да  се  прилагат  към  заявленията  за  помощи,  които  се  отнасят  за  календарните  години 
преди  календарната  2015  г.
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Член  79

Влизане  в  сила  и  прилагане

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

Той  се  прилага  към  заявленията  за  помощи,  които  се  отнасят  за  календарните  години  след  календарната  2014  г.

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

Съставено  в  Брюксел  на  11  март  2014  година.

За  Комисията

Председател

José  Manuel  BARROSO

20.6.2014 BG Официален вестник на Европейския съюз L 181/45



ПРИЛОЖЕНИЕ  I

Съдържание  на  информацията,  която  се  предава  на  Комисията  съгласно  член  67,  параграф  1

Информацията  включва:

1) общата  сума,  определена  за  обвързаното  с  производството  подпомагане,  и  съответния  процент  от  националния 
таван  по  член  53  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  за  всяка  година  до  2020  г.;

2) наименованието  на  всяка  мярка  за  подпомагане;

3) описание  на  всяка  мярка  за  подпомагане,  което  включва  минимум  следното:

а) целевия  регион  или  сектор;

б) избраните  специфични  видове  селскостопански  практики  и/или  специфични  селскостопански  сектори,  както 
и  описание  на  срещаните  трудности;

в) свързаните  с  това  икономически,  социални  или  екологични  аспекти;

г) критериите,  формулирани  с  оглед  на  определянето  на  целевите  сектори  и  производства,  посочени 
в  член  52,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013;

д) всяко  прилагане  на  дерогацията,  предвидена  в  член  52,  параграф  4  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013;

е) неговата  продължителност;

ж) приложимите  условия  за  допустимост;

з) очаквания  размер  на  подпомагането  за  единица,  изчислен  в  съответствие  с  член  53,  параграф  2,  втора 
алинея  от  настоящия  регламент;

и) сумата,  определена  за  финансиране;

й) приложимото  количествено  ограничение,  т.е.  определените  площи  и  добиви  или  определения  брой  животни 
в  съответствие  с  член  52,  параграф  6  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013;

к) когато  е  целесъобразно,  максималната  площ,  определена  за  целите  на  прилагане  на  подпомагането  за  масло
дайните  семена  по  член  53,  параграф  3  от  настоящия  регламент;

л) всички  съществуващи  мерки,  приложени  съгласно  други  схеми  за  подпомагане  от  Съюза  или  съгласно 
мерки,  финансирани  с  държавни  помощи,  в  същия  регион  или  в  същия  сектор  като  мярката  за  обвързано 
с  производството  подпомагане  и,  когато  е  приложимо,  критериите  и  административните  правила,  гаранти
ращи,  че  подпомагането,  насочено  към  целта  по  член  52,  параграф  5  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013,  не 
се  отпуска  и  по  други  схеми  за  подпомагане  от  Съюза  в  съответствие  с  член  52,  параграф  9  от  същия 
регламент;

4) когато  е  целесъобразно,  подробно  описание  на  конкретното  състояние  на  целевия  регион  или  сектор 
и  характеристиките  на  видовете  селскостопански  практики  или  специфичните  селскостопански  сектори,  които 
правят  процента  по  член  53,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013  недостатъчен,  за  да  се  преодолеят 
констатираните  трудности,  и  които  оправдават  завишеното  равнище  на  подпомагане  по  член  54,  параграф  2  от 
посочения  регламент;

5) когато  е  целесъобразно,  доказване  на  съществуването  на  някоя  от  нуждите,  посочени  в  член  55,  параграф  1, 
букви  а),  б),  в)  или  г)  от  Регламент  (ЕС)  №  1307/2013.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  II

„ПРИЛОЖЕНИЕ  X

Коефициенти  за  преобразуване  и  тегловни  коефициенти,  посочени  в  член  46,  параграф  3 (*)

Особености
Коефициент  за 
преобразуване

(m/дърво  към  m2)

Тегловен 
коефициент

Екологично  насочена  площ

(ако  се  прилагат  и  двата 
коефициента)

Земя,  оставена  под  угар  (на  1  m2) Не  се  прилага 1 1  m2

Тераси  (на  1  m) 2 1 2  m2

Особености  на  ландшафта:    

 Живи  плетове/обрасли  с  дървесна  растителност 
ивици  (на  1  m)

5 2 10  m2

Отделно  дърво  (на  едно  дърво) 20 1,5 30  m2

Дървета  в  редица  (на  1  m) 5 2 10  m2

Дървета  в  група/полски  горички  (на  1  m2) Не  се  прилага 1,5 1,5  m2

Синори  (на  1  m) 6 1,5 9  m2

Езерца  (на  1m2) Не  се  прилага 1,5 1,5  m2

Канавки  (на  1  m) 3 2 6  m2

Традиционни  каменни  стени  (на  1  m) 1 1 1  m2

Други  особености,  които  не  са  посочени  тук,  но 
са  защитени  съгласно  ДЗЕС  7,  ЗИУ  2  или  ЗИУ 
3  (на  1  m2)

Не  се  прилага 1 1  m2

Буферни  ивици  (на  1  m) 6 1,5 9  m2

Агролесовъдни  хектари  (на  1  m2) Не  се  прилага 1 1  m2

Ивици  хектари,  отговарящи  на  условията  за  подпо
магане,  по  краищата  на  гори  (за  1  m)

   

  Без  производство

Със  производство

6

6

1,5

0,3

9  m2

1,8  m2

Площи,  засадени  с  дървесни  култури  с  кратък 
цикъл  на  ротация  (на  1  m2)

Не  се  прилага 0,3 0,3  m2

Залесени  площи,  посочени  в  член  32,  параграф  2, 
буква  б),  подточка  ii)  (на  m2)

Не  се  прилага 1 1  m2

Площи  с  междинни  култури  или  зелена  покривка 
(на  1  m2)

Не  се  прилага 0,3 0,3  m2

Площи  с  култури,  които  обогатяват  почвата  с  азот 
(на  1  m2)

Не  се  прилага 0,3 0,3  m2

 (*) Коефициентът за преобразуване и тегловният коефициент се прилагат и за особености, включени в еквивалентните практики, изброени в
раздел III от приложение IX, които са същите като особеностите, изброени в настоящото приложение и посочени в член 45 от Делегиран
регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент
и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата 
селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 1), и то само за целите 
на изчисляването на екологично насочената площ на стопанството, както е посочено в член 46, параграф 1 от настоящия регламент“.
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