ОСП 2015 - 2020: Плащане за райони с природни ограничения
ПЛАЩАНЕ ЗА РАЙОНИ С ПРИРОДНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
1. Описание на схемата
1.1. Плащането за райони с природни ограничения се предоставя на земеделски стопани,
които имат право на плащане по СЕПП и чиито стопанства се намират изцяло или отчасти
в райони с природни ограничения. Районите, допустими за подпомагане по схемата, се
определят от държавите членки в съответствие с член 32, параграф 1 от Регламент
1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони и попадат в рамките на
следните категории: планински райони; райони, различни от планинските райони, със
съществени природни ограничения; други райони със специфични ограничения.
Държавите членки могат да решат да отпуснат плащането за райони с природни
ограничения на всички категории райони или да ограничат плащането до някои от тези
райони въз основа на обективни и недискриминационни критерии.
1.2. Финансиране на схемата
За финансиране на плащането за райони с природни ограничения държавите членки могат
да решат да използват до 5 % от своя годишен национален таван за директни плащания. В
случай че схемата се прилага по Първи стълб, за да бъде избегнато двойно финансиране
със сходните мерки по Програмата за развитие на селските райони, то би следвало сумите
по плащанията по Втори стълб да бъдат съобразени с изплатените суми по схемата по
Първи стълб.
1.3. Предоставяне на плащането
 Плащането за райони с природни ограничения се отпуска на годишна база на хектар,
отговарящ на условията за подпомагане, който се намира в районите, за които дадена
държава членка е решила да отпусне допълнително плащане.
 Плащането се извършва след деклариране от съответния земеделски стопанин на
отговарящи на условията за подпомагане хектари.
1.4. Изчисляване на плащането
 Плащането за райони с природни ограничения на хектар се изчислява чрез разделяне на
националния таван за прилагането на схемата на броя на хектарите, отговарящи на
условията за подпомагане, декларирани по СЕПП.
 Държавите членки могат да определят максимален брой хектари на стопанство, за
които може да бъде отпусната помощ въз основа на обективни и недискриминационни
критерии.
1.5. Предоставяне и изчисляване на плащането на регионално равнище
 Държавите членки могат да прилагат Схемата за райони с природни ограничения на
регионално равнище, при условие че са определили въпросните региони в съответствие
с обективни и недискриминационни критерии, и по-специално особеностите на тяхното
природно ограничение, включително сериозността на ограниченията и техните
агрономски условия.
 Държавите членки разделят националния таван между регионите в съответствие с
обективни и недискриминационни критерии.
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 Плащането се изчислява като се раздели регионалният таван на броя на хектарите,
отговарящи на условията за подпомагане, декларирани в съответния регион, които са
разположени в райони, за които дадена държава членка е решила да отпусне плащане.
2. Срок за нотифициране и/или прилагане (начална дата)
2.1. Схемата се прилага от 2015 г.
2.2. Държавите членки уведомяват Комисията до 1 август 2014 г.за решението си дали
ще прилагат схемата, както и за бюджета, който ще използват за схемата.
2.3. До 1 август 2016 г. държавите членки могат да преразгледат решението си и да го
изменят с действие от 1 януари 2017 г. До 1 август 2016 г. те уведомяват Комисията за
всяко такова решение.
2.4. Въз основа на процента от националния таван, който ще се използва от държавите
членки, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на годишна база на
съответните тавани за плащането за райони с природни ограничения.
3. Изисквания за подпомагане по схемата/нормативни изисквания
Земеделските стопани трябва да имат право на плащане по СЕПП и стопанствата им да се
намират изцяло или отчасти в райони с природни ограничения.
4. Връзка със сегашни схеми/изисквания (наличие на общи черти, нови моменти)
В Програма за развитие на селските райони на Република България 2007-2013 г.
съществува аналогично подпомагане чрез мерките по Ос 2:
Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони
(Мярка 211) и
Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от
планинските райони (за и Мярка 212)
В проекта на Програма за развитие на селските райони на Република България - 2014-2020
също е включено аналогично подпомагане в рамките на Мярка 13 – . Плащания за райони
с природни или други специфични ограничения:
Подмярка 13.1. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в планински райони
Подмярка 13.2. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в други райони със
съществени природни ограничения
5. Потенциални бенефициенти, към които има отношение схемата
Всички земеделски стопани, чиито стопанства попадат изцяло или частично в районите с
природни ограничения, и изпълняват изискванията за бенефициентите по мярката
съгласно проекта за ПРСР.
6. Потенциални ползи от прилагането
Плащанията по схемата допринасят за:
 Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, зависещи от селското и
горското стопанство;
 Възстановяване и опазване на биологичното разнообразие, включително в области от
Натура 2000, земеделие с висока природна стойност, както и опазване състоянието на
европейския ландшафт;
 Подпомагат се земеделски стопани, попадащи в райони с природни ограничения
фермери, които срещат по-големи трудности и проблеми в своята практика, за да бъдат
компенсирани изцяло или поне частично за направените допълнителни разходи и
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пропуснатите доходи, свързани с ограниченията за селскостопанско производство в
съответния район.
7. Възможни проблеми/трудности
Свързани са предимно с демаркация на подпомагането по двата стълба и избягване на
двойното финансиране.
8. Национална уредба – необходима ли е и какво трябва да се уреди с нея
8.1. Вземане на национални решения относно:
8.1.1. Прилагане на схемата.
8.1.2. На каква база ще се прилага - на база на райони или на регионално равнище.
8.1.3. Размера на националния таван за плащане по схемата – до 5% от нац. таван за
директни плащания
8.2. Други решения:
8.2.1. Определяне на районите с природни и други специфични ограничения
 Вземане на решение дали плащането ще се предоставя на всички категории
райони или да се ограничи до някои от тези райони въз основа на обективни и
недискриминационни критерии.
 Избор на критерии
8.2.2. При плащане на регионално равнище:
 Определяне на регионите
 Избор на критерии за регионализация
ЗАБЕЛЕЖКА: В описанието на мярката в проекта за ПРСР е записано изрично, че в
Република България няма да се прилага схемата за райони с природни ограничения по
Първи стълб.
9. Таван по схемата
Национални тавани и максимални тавани по схемата за България (в евро)
Календарна
година
2015
Директни
721 251 000
плащания (общо)
Плащане за
райони с
природни
39 545 450
ограничения –
до 5%

2016

2017

2018

2019

2020

792 449 000

793 226 000

794 759 000

796 292 000

796 292 000

39 622 450

39 661 300

39 737 950

39 814 600

39 814 600
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