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Основни акценти
 Задължителна за прилагане от всички държави-членки схема.
 Видове „зелени“ дейности:
 Диверсификация на културите
 Поддържане на постоянно затревени площи (ПЗП)
 Наличие на екологично насочени площи (ЕНП)
 Алтернатива на „зелени“-те дейности:
 Еквивалентни практики съгласно Приложение IX от Регламент
(ЕС) № 1307/2013
 Национални или регионални схеми за сертифициране

 Начало на прилагане: 1 януари 2015 г.

Изисквания за диверсификация на културите
 Обработваема земя в стопанството между 10 и 30 ха - най-малко

2 различни култури. Основната култура не трябва да превишава 75
% от обработваемата земя.
 Обработваема земя в стопанството повече от 30 ха - най-малко

3 различни култури. Основната култура не заема повече от 75 % от
обработваемата земя, а двете основни култури обхващат заедно не
повече от 95 % от обработваемата земя.

Изисквания за поддържане на ПЗП
 Въвеждане на забрана за разораване и преобразуване на

екологично чувствителни ПЗП – в зони от НАТУРА 2000 и в зони
извън тях.
 Поддържане на референтно съотношение на ПЗП (декларирани

през 2012 г. и новозаявени през 2015 г.) спрямо общата земеделска
площ, декларирана от земеделските стопани през 2015 г.

Изисквания за поддържане на ЕНП
Обработваема земя в стопанството повече от 15 хектара - минимум 5%
от тях трябва да бъдат поддържани като една или повече от изброените
ЕНП:
 Земя оставена като угар
 Тераси
 Елементи на ландшафта - живи плетове, изолирани дървета, редица от
дървета, група от дървета или полски горички, полски граници,
естествени езера, канали и открити водни течения (канали с бетонни стени
не се допускат в тази група), традиционни каменни стени
 Буферни ивици
 Горско-земеделски системи
 Ивици допустими площи на границата между обработваеми земи и
гори
 Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация
 Залесени площи съгласно чл. 32 (2) (б) (ii) от Регламент (ЕС) №
1307/2013


Изисквания за поддържане на ЕНП (продължение)



Площи с междинни култури или зелено покритие
Площи с азотфиксиращи култури

 С изключение на залесените площи съгласно чл. 32 (2) (б) (ii) от

Регламент (ЕС) № 1307/2013 и площите с междинни култури или
зелено покритие, всички изброени ЕНП трябва да бъдат в рамките
на земеделските парцели с обработваеми земи. Единствено за
елементите на ландшафта и буферните ивици се допуска да бъдат
прилежащи на парцела, т.е. непосредствено да се допират до него.
 За да ги заявят като ЕНП, кандидатите трябва да разполагат с

правно основание за ползване на съответните площи и да
изпълняват определени задължения по отношение на тях

Коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти за ЕНП
Характеристики
Угари (за 1 кв.м.)
Тераси (за 1 м.)
Елементи на ландшафта:
Жив плет/залесена ивица (за 1 м.)
Изолирани дървета (за 1 дърво)
Редици от дървета (за 1 м.)
Групи от дървета или полски горички (за 1 кв.м.)
Полски граници (за 1 м.)
Езера (за 1 кв.м.)
Канали и открити водни течения (за 1 м.)
Традиционни каменни стени (за 1 м.)
Други съгласно ДЗЕС 7, ЗИУ 2 и 3 (за 1 кв.м.)
Буферни ивици (за 1 м.)
Горско-земеделски системи (за 1 кв.м.)
Ивици допустими площи на границата между обработваеми земи
и гори без производство (за 1 м.)
Ивици допустими площи на границата между обработваеми земи
и гори с производство (за 1 м.)
Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (за 1 кв.м.)
Залесени площи в съответствие с чл. 32 (2) (б) (ii) (за 1 кв.м.)
Площи с междинни култури или зелено покритие (за 1 кв.м.)
Площи с азотфиксиращи култури (за 1 кв.м.)

Коефициент за
преобразуване
−
2

Тегловен
коефициент
1
1

1 кв.м.
2 кв.м.

5
20
5
−
6
−
3
1
−
6
−

2
1.5
2
1.5
1.5
1.5
2
1
1
1.5
1

10 кв.м.
30 кв.м.
10 кв.м.
1.5 кв.м.
9 кв.м.
1.5 кв.м.
6 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
9 кв.м.
1 кв.м.

6

1.5

9 кв.м.

6

0.3

1.8 кв.м.

−
−
−
−

0.3
1
0.3
0.7

0.3 кв.м.
1 кв.м.
0.3 кв.м.
0.7 кв.м.

ЕНП

Еквивалентни практики
 Ангажименти, еквивалентни на зелените изисквания, поети по

ПРСР 2007-2013 или ПРСР 2014-2020, включени в Приложение ІХ
от Регламент (ЕС) № 1307/2013
 зеленото изискване трябва да се изпълни изцяло само с
еквивалентната практика
 при спазване на правилата за избягване на двойно
финансиране
 Схеми за сертифициране на екологични практики
 трябва да покриват и трите зелени изисквания
 могат да включват зелените изисквания или еквивалентните
от Приложение ІХ от Регламент (ЕС) № 1307/2013
 публичен или частен орган за сертифициране, който да
удостоверява спазването на екологичните практики
 Подлежат на разрешаване от ЕК

Потенциални еквивалентни практики, съгласно
Приложение ІХ от Регламент (ЕС) № 1307/2013
 ПРСР 2007-2013 – еквивалентни на диверсификация



Мярка „Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на
почвите и водите“

 Проект на ПРСР 2014-2020 – еквивалентни на ЕНП

Мярка „Създаване и поддържане на буферни ивици“
 Мярка
„Превръщане на обработваеми/ изоставени
земеделски земи в пасища, чрез използване на
многогодишни тревни смески и тяхното екстензивно
използване“


Национални решения
 Диверсификация:


Период за изчисляване на дяловете на отделните култури за
целите на диверсификацията

 Екологично насочени площи:





Кои от възможните ЕНП са приложими на територията на
страната
Употреба на коефициенти за преобразуване и/или тегловни
коефициенти
Прилагане на регионално поддържане на ЕНП
Прилагане на колективно поддържане на ЕНП

 Постоянно затревени площи (ПЗП)


Определяне на допълнителни екологично чувствителни ПЗП

 Прилагане на еквивалентни практики

Подпомагане по схемата
Ставка (евро/ха) = 30% от националния таван за директни плащания
разделени на общата допустима площ по СЕПП


Календарна година
Директни плащания
(общо), евро
Зелени директни
плащания - 30% от
бюджета за директни
плащания, евро

Индикативна ставка за
зелени директни
плащания (при
допустима площ от 3
544 188 ха за кампания
2013), евро
Индикативна ставка за
зелени директни
плащания (при
допустима площ от 3
544 188 ха за кампания
2013), лева

2015
2016
2017
2018
2019
2020
790 909 000 792 449 000 793 226 000 794 759 000 796 292 000 796 292 000
237 272 700 237 734 700 237 967 800 238 427 700 238 887 600 238 887 600

66.95

67.08

67.14

67.27

67.40

67.40

130.93

131.19

131.32

131.57

131.83

131.83

Данни за засегнатите стопанства

Данни за засегнатите стопанства (продължение)
Процентно разпределение на стопанствата с ОЗ по
интервали за кампания 2013

до 10 ха - 47 507 стопанства
15.0%
6.5%
5.0%
73.5%

между 10 и 15 ха - 3 228
стопанства, следва да спазват
изискване за минимум 2
култури
между 15 и 30 ха - 4 223
стопанства, следва да спазват
изискване за минимум 2
култури и 5% ЕНП
над 30 ха - 9 715 стопанства,
следва да спазват изискване за
минимум 3 култури и 5% ЕНП

Данни за засегнатите стопанства (продължение)
до 10 ха
Брой стопанства по интервали за кампания 2013
Заявена площ по интервали, ха
Процентно разпределение на стопанствата с ОЗ по
интервали
Спазват изискването за брой на културите, брой
стопанства
Не спазват изискването за брой на културите, брой
стопанства
Процент на стопанствата със спазено изискване за
брой на културите

между 10 и 15 ха между 15 и 30 ха

над 30 ха

47 507
120 565

3 228
39 390

4 223
89 750

9 715
2 998 739

73.5%

5.0%

6.5%

15.0%

2 946

3 932

8 466

282

291

1 249

91%

93%

87%

Освободени от изискването да поддържат ЕНП са 78.5% от стопанствата с
обработваеми земи (по данни за кампания 2013)


Данни за засегнатите стопанства (продължение)
Процентно разпределение на стопанствата със зеленчуци по
интервали за кампания 2013

1.2%

0.8%

0.6%

97.4%

до 10 ха - 10 804 стопанства

между 10 и 15 ха - 134
стопанства, следва да спазват
изискване за минимум 2
култури
между 15 и 30 ха - 84
стопанства, следва да спазват
изискване за минимум 2
култури и 5% ЕНП
над 30 ха - 69 стопанства,
следва да спазват изискване за
минимум 3 култури и 5% ЕНП

Данни за засегнатите стопанства (продължение)

Брой стопанства по интервали за кампания 2013
Заявена площ по интервали, ха
Процентно разпределение на стопанствата със
зеленчуци по интервали
Спазват изискването за брой на културите, брой
стопанства
Не спазват изискването за брой на културите, брой
стопанства
Процент на стопанствата със спазено изискване за
брой на културите

до 10 ха между 10 и 15 ха между 15 и 30 ха
10 804
134
84
13 755
1 604
1 673
97.4%

над 30 ха
69
4 938

1.2%

0.8%

0.6%

127

74

62

7

10

7

95%

88%

90%

Освободени от изискването да поддържат ЕНП са 98.6% от стопанствата със
зеленчуци (по данни за кампания 2013)


Плащане за райони с природни ограничения
 Доброволна за прилагане, по решение на държавата
 Предоставя се на земеделски стопани, допустими по СЕПП, чиито
стопанства се намират в райони с природни ограничения
 Районите са съгласно определените в Регламент (ЕС) № 1305/2013
относно РСР
 Финансиране – до 5 % от годишния национален таван за директни
плащания
 Избягване на двойно финансиране – от плащанията по ПРСР се
приспадат платените средства по схемата по І стълб
 Размерът на плащането се определя като таванът по схемата се разделя
на заявените по схемата допустими хектари, ДЧ може да определени таван
на подпомогнатите хектари
 Проект на ПРСР 2014-2020: схемата за плащане за райони с природни
ограничения по І стълб няма да се прилага

Тавани за плащане за райони с природни ограничения

Календарна година
2015
2016
2017
2018
2019-20
Национален таван за
721 251 000 792 449 000 793 226 000 794 759 000 796 292 000
Директни плащания, евро
Плащане за райони с
39 545 450 39 622 450 39 661 300 39 737 950 39 814 600
природни ограничения – до
5% от тавана

Предстоящи теми за дискусия:









Активен фермер
СЕПП
Преразпределително плащане
Намаление на плащания
Схема за млади земеделски стопани
Схема за дребни земеделски стопани
Обвързана подкрепа
Прехвърляне между стълбовете

Благодаря за вниманието! Въпроси?

МЗХ, Дирекция „Директни плащания на площ“, тел. 02 985 11 444

