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СХЕМА ЗА ДРЕБНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ 

 
1. Цел и описание на схемата. 

Важен елемент на реформата на ОСП е опростяване на прилагането на политиката. Съществена 

част от опростяването е въвеждането на Схемата за дребни земеделски стопани, която е насочена 

към предлагането на опростен начин за подпомагане на голяма част от бенефициентите на 

директни плащания, както и намаляване на разходите за контрол от страна на администрацията. 

За да се отрази разликата в структурата на стопанствата в отделните държави членки, решението 

за прилагане на схемата е оставено на националните правителства. Участието на земеделските 

стопани в схемата също е доброволно, въз основа на тяхната преценка на облекченията, свързани 

с прилагането и контрола по схемата от една страна и размера на подпомагането при стандартно 

кандидатстване за всички възможности за подпомагане с директни плащания от друга, сравнено 

със субсидията по схемата за дребни земеделски стопани, която замества всички други форми на 

директна подкрепа.  

1.1. Цел. 

Целта на схемата е предоставяне на специално плащане за дребни земеделски стопани при по-

опростени условия и контрол на кандидатите и намалени административните разходи, свързани с 

управлението и контрола на директното подпомагане. България има право да установи 

еднократно плащане, което да замества всички директни плащания, или плащане, основано на 

сумата, дължима на земеделските стопани всяка година. Подпомагането по схемата на 

съществуващите дребни стопанства в страната не следва да противодейства на развитието на 

тези стопанства в посока на по-конкурентоспособни структури. 

1.2. Описание. 

Земеделските стопани, които през 2015 г. са подали заявление по СЕПП и отговарят на 

минималните изисквания за получаване на директни плащания могат да изберат да участват в 

схемата за дребни земеделски стопани (чл.61 от Регламент (ЕС) № 1307/2013). 

Плащанията по схемата за дребни земеделски стопани заместват плащанията, отпускани по 

всички други схеми. 

 

2. Срок за нотифициране и/или прилагане. 

Схемата е доброволна за прилагане и въвеждането й е по решение на държавата членка. 

България следва да уведоми Комисията дали ще прилага схемата за дребни земеделски стопани в 

срок до 1 август 2014 г. и ако България реши да я въведе ще се прилага за първи път от 2015 г. 

 

3. Нормативни изисквания за подпомагане по схемата. 

3.1. Процедура за участие. 

Земеделските стопани, които желаят да участват в схемата за дребни земеделски стопани, 

подават общо заявление за подпомагане с директни плащания и заявление за участие по схемата 

за дребни земеделски стопани до дата, която се определя от държавите членки, но не по-късно от 

15 октомври 2015 г. Датата, определена от държавите членки, не може да е по-ранна от 

последния ден за подаване на заявление по схемата за основно плащане или по схемата за единно 

плащане на площ. 

Заявяването на участие може се осъществи само през 2015 г. Ако земеделският стопанин вземе 

решение да напусне схемата, няма възможност за повторно връщане към подпомагането за 

дребни фермери. 

3.2. Нямат право да участват в схемата земеделските стопани, които: 

 не са подали заявление за участие в схемата за дребни земеделски стопани през 2015 г. до 

определената от държавата членка дата, освен в случаите на автоматично включване в 

схемата или 

 са решили да се оттеглят от нея след тази дата, или  
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 са одобрени за подпомагане по мярка за развитие на селските райони за стопани, 

отговарящи на условията за подпомагане по схемата за дребни земеделски стопани, които 

трайно са прехвърлили стопанството си на друг земеделски стопанин (чл.19 (1) в) от 

Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.). 

3.3. По време на участието си в схемата, земеделските стопани: 

 трябва да поддържат най-малко такъв брой хектари, който съответства на броя на 

отговарящите на условията за подпомагане хектари, декларирани през 2015 г.(чл.64 (1) (а) 

от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.) при прилагане на единен размер на подпомагане за 

всички кандидати; 

 изпълняват минималните изисквания за получаване на директни плащания (чл.10 (1) (б)).   

 

4. Връзка със сегашни схеми. 

От прилаганите през 2014 г. схеми за подпомагане, схемата за дребни земеделски стопани ще 

замести плащанията, които кандидатите получават по схемата за единно плащане на площ 

(СЕПП), схемата за преразпределително плащане и мерките за специфично подпомагане 

съгласно чл. 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, но само в случай, че стопаните доброволно изберат 

да се включат в нея. 

 

5. Потенциални кандидати. 

Схемата е насочена към малки земеделски стопани, които отговарят на условията по СЕПП и 

доброволно заявяват участие в нея. Потенциално заинтересовани от схемата са всички 

земеделски стопани, които биха получили по-висок размер на плащания, отколкото ако участват 

в останалите схеми за директни плащания. Индикативният брой на кандидатите по схемата за 

кампания 2015 е 48 729 – при минимален праг на стопанство от 1 ха и 116 045 - при минимален 

праг на стопанство от 0, 5 ха. (повече подробности за начина на определянето му има в т. 9.2). По 

данни от отдел „Агростатистика” на МЗХ  за разпределението на земеделските стопанства по 

класове на използваната земеделска площ, земеделските стопани с размер на стопанството между 

0.5 ха до 1.0 ха са 67 175. При условие, че парцелите им отговарят на минималното изискване за 

големина на парцел от 0.1 ха, стопанството им отговаря на минималното изискване за размер на 

стопанство от 0.5 ха и нямат животни, индикативният брой на потенциалните кандидати по 

схемата може да нарасне с 67 175 до общо 116 045. 

 

6. Потенциални ползи от прилагането. 

 По същността си това е опростена специална схема за дребни земеделски стопани, и 

прилагането й води до намаляване на административните разходи, свързани с 

управлението и контрола на директното подпомагане. С решение на България, с цел още 

по-голямо опростяване, може да се приложи автоматично включване в нея  на 

земеделските стопани, чиито директни плащания са под нивото на подпомагане по 

схемата за дребни земеделски стопани,, като им се осигури   възможност те да се откажат 

от участие в схемата. 

 Земеделските стопани, които участват в схемата за дребни земеделски стопани, са 

освободени от изпълнение на зелените изисквания, предвидени в дял III, глава 3 "Плащане 

за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда" от 

Регламент (ЕС) № 1307/2013; 

 Кандидатите по схемата са освободени от контрол на кръстосаното съответствие, което 

означава, че заявленията им не са част от популацията, от която се формира извадката за 

проверка на място по отношение на кръстосаното съответствие. Освобождаването обаче 

не следва да оказва влияние върху задължението на кандидатите да спазват приложимите 

разпоредби на секторното законодателство или върху възможността да бъдат подложени 

на проверки от съответните компетентни органи. 
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 Кандидатите не подлежат на санкциониране за не-деклариране при неизпълнение на 

изискването за деклариране на всички земеделски парцели (чл.16 (3) от Делегиран 

регламент допълващ Регламент (ЕС) № 1306/2013). 

 

7. Възможни проблеми/трудности. 

Подпомагане по схемата с максималния възможен размер от 1250 евро, тъй като надвишава 

значително размера на рентното възнаграждение за земеделски земи, би могло да се отрази на 

съществуващите арендни взаимоотношения между собствениците на земята и ползвателите, 

които я обработват. Това от една страна може да доведе до поява на лица, които без да са 

действителни и активни земеделски стопани, кандидатстват за подпомагане по схемата за дребни 

земеделски стопани. От друга страна би могло да се очаква да нараснат случаите на застъпвания, 

поради едновременно очертаване на площите при подаването на заявление за подпомагане и от 

собствениците с правно основание и от досегашните ползватели на арендувани земи, което ще 

доведе до увеличаване на риска от налагане на санкции за над-деклариране и нарастване на 

нивото на грешка в национален мащаб. 

 

8. Национални решения, свързани с прилагането на Схемата за дребни земеделски стопани: 

 дали да се прилага схемата в България; 

 да се определи методът за изчисление на размера на подпомагане по схемата за дребни 

земеделски стопани; 

 да се определи дата за подаване на заявления за първоначално заявяване на участие по 

схемата през 2015 г. или оттегляне в случай на автоматично заявяване (чл.62 (2) от 

Регламент (ЕС) № 1307/2013 г);  

 дали дребните земеделски стопани ще се включват автоматично в схемата през първата 

година на прилагане (чл.62 (2) от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.), в последващите 

кампании след първоначалното заявяване на участие по нея през 2015 г., при осигуряване 

на възможност за изрично оттегляне от схемата.   

 

9. Бюджет на схемата и методи за определяне на размер на подпомагането. 

9.1. Бюджет по схемата 

Общият размер на плащанията по схемата не може да надхвърля 10 % от годишния национален 

таван на България за директни плащания (ДП), освен ако България не избере метод на 

изчисление ”Б.1. Сума от плащанията по отделните схеми за всяка кампания”, без да прилага 

изискване за закръгляване на 500 евро, когато изчисленият индивидуален размер е по-малък от 

500 евро. Същото изключение важи и при избор на методи на изчисление “Б.2. Фиксирана сума 

от плащанията по отделните схеми за 2015 за всички следващи години” и “Б.3. Актуализирана 

сума от плащанията по отделните схеми за 2015 за всяка кампания”, когато не се прилага 

изискване за закръгляване на 500 евро: 
 

Таблица № 1 

Кампания 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 

Таван за ДП, евро 790 909 000 792 449 000 793 226 000 794 759 000 796 292 000 796 292 000 

10% за схемата, евро 79 090 900 79 244 900 79 322 600 79 475 900 79 629 200 79 629 200 

* Таванът по схемата за 2015 г. за България се определя на основа на тавана за страната, определен в 

Анекс V от Регламент (ЕС) № 1307/2013 (чл.16 от Регламента) 

 

За да финансира подпомагането, България удържа сумите, на които имат право кандидатите по 

схемата за дребни земеделски стопани, от общите суми, които са определени за съответните 

схеми, като: 

 плащане по СЕПП; 

 плащане по схемата за преразпределително плащане; 
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 плащане за селскостопански практики от полза за климата и околната среда;  

 плащане за райони с природни ограничения; 

 плащане за млади земеделски стопани; 

 обвързано с производството подпомагане. 

 
    Таблица № 2:  

 Кампания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Плащания по СЕПП € 9 229 438 € 10 665 468 € 10 659 801 € 10 662 310 € 10 685 270 € 10 685 270 

"Зелени" плащания € 7 457 852 € 6 963 720 € 6 958 974 € 6 958 554 € 6 971 485 € 6 971 485 

Плащания по СПП € 8 543 218 € 7 961 671 € 7 948 451 € 7 932 640 € 7 932 081 € 7 932 081 

Обвързана подкр. € 273 670 € 252 341 € 252 341 € 252 019 € 251 321 € 251 321 

Общо € 25 504 177 € 25 843 200 € 25 819 567 € 25 805 523 € 25 840 157 € 25 840 157 

Посочените в таблицата размери на удържаните суми са индикативни и са въз основа на 

изчисления с данни и при праговете за размер на стопанство по СЕПП за кампания 2013. 

 

Разликата между сумата по всички изброени схеми и общата сума на бюджета по схемата за 

дребни земеделски стопани се покрива  чрез линейно намаление на всички плащания по СЕПП. 

 

9.2 Размер на подпомагането по схемата, методи на изчисление: 

 

А. Единен размер на подпомагане за всички кандидати за всички кампании
1
 - не може да е 

по-малък от 500 евро или да надвишава 1250 евро. 

А.1 Среден размер на плащането на кандидат - националният таван на България за 2019 г. се 

разделя на броя на кандидатите по СЕПП, които имат допустими хектари земеделска земя за 

2015 г. Ставката по схемата за дребни земеделски стопани не трябва да надхвърля 25% от това 

средно плащане. 
 

Таблица № 3 

  в евро в лева 

Таван за ДП за 2019 г. € 796 292 000 1 557 387 894 лв. 

Брой бенефициенти по СЕПП за 2013 г. 87 841 

Средно плащане на бенефициент € 9 065 17 729 лв. 

Коефициент 0.25 (25%) 

Изчислен размер на подпомагане по този метод € 2 266 4 432 лв. 

Максимален размер на подпомагане по този метод € 1 250 2 445 лв. 

Индикативен бюджет* € 60 911 250 119 130 223 лв. 

*  Изчислен въз основа на прогнозния брой на кандидатите по схемата за 2015 г. и максималния 

размер на подпомагането по този метод. 

 

Изчисленият по този метод максимален размер на подпомагането надвишава горната граница от 

1250 евро и поради тази причина може да се осигури само 1250 евро като максимален допустим 

за подпомагане по схемата размер на кандидат. 

 

А.2. Среден размер на подпомагане на хектар - националният таван на България за 2019 г. се 

разделя на допустимата площ по СЕПП за 2015 г. и полученото средно плащане на единица площ 

(на хектар) се умножава по коефициент, който е между 1 и 5. 

                                                 
1
 Резултатите в таблиците по т. А..1 и А..2. са индикативни. 
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     Таблица № 4 

  в евро в лева 

Таван за ДП за 2019 г. € 796 292 000 1 557 387 894 лв. 

Допустима площ по СЕПП за 2013 г., ха 3 544 188 ха 

Средно плащане на хектар допустима площ € 225 441 лв. 

Коефициент между 1 и 5 

Изчислен размер на подпомагане по този метод при коеф.=5 € 1 127 2 203 лв. 

Максимален размер на подпомагане по този метод € 1 127 2 203 лв. 

Индикативен бюджет* € 54 917 583 107 407 809 лв. 

* Изчислен въз основа на прогнозния брой на кандидатите по схемата за 2015 г. и 

максималния размер на подпомагането по този метод. 

 

Изчисленият по този метод размер на подпомагането дори и при най-големия възможен 

коефициент от 5 не достига за отпускане на подпомагане по схемата в максималния размер от 

1250 евро. 

Б. Индивидуален размер на подпомагане за всеки отделен земеделски стопанин за всяка 

кампания
2
 - не надхвърля определен от България размер между 500 евро и 1 250 евро. Когато 

изчисленият индивидуален размер е по-малък от 500 евро, България може да реши тази сума да 

се закръгли на 500 евро. Индикативният брой на потенциалните кандидати по схемата се 

формира като сума от всички кандидати, за които изчисленият индивидуален размер на 

подпомагането е по-малък от максимално допустимия за подпомагане по схемата размер от 1250 

евро на кандидат и възлиза на  повече от 48 700 кандидата.  

Регламентът предвижда три метода за изчисление на индивидуалния размер на подпомагането: 

 
              Таблица № 5 

Кампания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Метод Б.1 a b c d e f 

Метод Б.2 a a a a a a 

Метод Б.3 a a*1.002 a*1.003 a*1.005 a*1.007 a*1.007 

където a,b,c,d,e,f са изчислените индивидуални размери на подпомагане по схемата за 

съответната кампания. 

 

Б.1. Сума от плащанията по отделните схеми за всяка кампания - размерът на подпомагането 

по схемата за дребни земеделски стопани се формира индивидуално за всеки фермер като сума 

от плащанията, които кандидата би получил по СЕПП, схема за преразпределително плащане, 

"зелени" плащания, специфично подпомагане и млад фермер (ако отговаря на условията) за всяка 

кампания. 

 

                                                 
2
 Резултатите в таблиците по т. Б.1, Б.2 и Б.3. са индикативни. Индивидуалното подпомагане на всеки един 

кандидат се формира като сума от подпомаганията по СЕПП, схемата за преразпределително плащане и 

зелените плащания, въз основа на оторизираната площ за кампания 2013 по данни от ДФЗ и прогнозния размер на 

подпомагане по съответната схема за конкретната кампания, мерките за специфично подпомагане за животни 

въз основа на оторизирания брой на животните за кампания 2013 по данни от ДФЗ и размерът на подпомагането 

за кампания 2013 и към нея е добавено потенциалното подпомагане по мярка за специфично подпомагане за крави с 

бозаещи телета, въз основа на броя на кравите месодайно направление по данни от БАБХ и размерът на 

подпомагането за кампания 2014.Изчисленията са направени  за  праговете на стопанство приложими за 

кампания 2013 и не отчитат размера на подпомагане по схемата за подпомагане на млади земеделски 

производители. 
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Таблица № 6 

Кампания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Таван за ДП, евро 790 909 000 792 449 000 793 226 000 794 759 000 796 292 000 796 292 000 

10% за схемата, евро 79 090 900 79 244 900 79 322 600 79 475 900 79 629 200 79 629 200 

Индикативен брой кандидати 48 729 47 202 47 244 47 203 47 201 47 201 

Индикативен бюджет, евро 25 504 177 25 843 200 25 819 567 25 805 523 25 840 157 25 840 157 

 

Б.2. Фиксирана сума от плащанията по отделните схеми за 2015 за всички следващи години 

- размерът на подпомагането по схемата за дребни земеделски стопани се формира индивидуално 

за всеки фермер като сума от плащанията, които кандидата би получил по СЕПП, схема за 

преразпределително плащане, зелените плащания, специфично подпомагане и млад фермер (ако 

отговаря на условията) за кампания 2015 и тази сума се фиксира за всички следващи години. 

 
Таблица № 7 

Кампания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Таван за ДП, евро 790 909 000 792 449 000 793 226 000 794 759 000 796 292 000 796 292 000 

10% за схемата, евро 79 090 900 79 244 900 79 322 600 79 475 900 79 629 200 79 629 200 

Индикативен брой кандидати 48 729 

Индикативен бюджет, евро 25 504 177 25 504 177 25 504 177 25 504 177 25 504 177 25 504 177 

 

Б.3. Актуализирана сума от плащанията по отделните схеми за 2015 за всяка кампания -  

аналогичен на метода в т.Б.2 като изчислената сума за кампания 2015 се актуализира с 

коефициент, който отразява промените в националния таван за всяка следваща година в резултат 

на външното сближаване спрямо тавана за 2015 г. 

 
Таблица № 8 

Кампания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Таван за ДП, евро 790 909 000 792 449 000 793 226 000 794 759 000 796 292 000 796 292 000 

10% за схемата, евро 79 090 900 79 244 900 79 322 600 79 475 900 79 629 200 79 629 200 

Индикативен брой кандидати 48 729 

Индикативен бюджет, евро 25 504 177 25 555 185 25 580 690 25 631 698 25 682 706 25 682 706 

 

10. Прилагане на схемата за дребни земеделски производители: 

 

Вариант 1 – Схемата се прилага чрез използване на метода за индивидуален размер на 

подпомагане за всеки отделен земеделски стопанин за всяка кампания, който се формира 

като сума от плащанията по отделните схеми за всяка кампания при минимален размер за 

стопанство от 0.5 ха за всички култури:  

 
Таблица № 9 

Кампания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Таван за ДП, евро 790 909 000 792 449 000 793 226 000 794 759 000 796 292 000 796 292 000 

10% за схемата, евро 79 090 900 79 244 900 79 322 600 79 475 900 79 629 200 79 629 200 

Индикативен брой кандидати 116 045 114 595 114 595 114 556 114 521 114 521 

Индикативен бюджет, евро 35 565 111 36 782 012 36 808 869 36 811 798 36 822 186 36 822 186 

 

Положителните страни при прилагането на вариант 1 ще бъдат следните: 

1. Ще бъдат подкрепени малките фермери по индивидуален и справедлив по отношение на 

размера на стопанството начин. 
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2. Чрез прилагане на схемата се въвежда опростен начин за подпомагане, без да се 

проверяват бенефициентите за спазване правилата на кръстосано съответствие. 

3. Намаляват се административните разходи за контрол на РА по отношение на спазване на  

правилата на кръстосано съответствие, зелените изисквания и пасищата. 

4. Ще се избегне създаването на стимули за изкуствено разделяне на стопанствата с цел 

облагодетелстване от схемата и възникването на пазарно неконкурентноспособни малки 

стопанства само с цел получаване на подпомагане. 

5. Ще се избегне потенциално негативното въздействие върху съществуващите арендни 

взаимоотношения между собствениците и ползвателите на земеделска земя. 

 

Отрицателни страни при прилагането на вариант 1 ще бъдат следните: 

1. Няма да се отговори на обществените очаквания и нагласи за получаване на общо 

подпомагане в размер на 1250 евро за всички дребни земеделски стопани. 

2. Няма да се реализира намаляването на административното бреме за администрацията от 

прилагането на единна ставка за подпомагане за всички стопани, подпомагани по схемата.  

 

Вариант 2 - Схемата се прилага чрез използване на метода за индивидуален размер на 

подпомагане за всеки отделен земеделски стопанин за всяка кампания, който се формира 

като сума от плащанията по отделните схеми за всяка кампания при минимален размер за 

стопанство от 0.5 ха за всички култури и закръгляне на сумите, които са под 500 евро на 

500 евро. 

 
Таблица № 10 

Кампания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Индикативен брой кандидати 116 045 114 595 114 595 114 556 114 521 114 521 

Кандидати с инд.размер < 500 94 989 92 645 92 645 92 645 92 508 92 508 

% от индикативния брой 81.86% 79.84% 79.84% 79.84% 79.72% 79.72% 

Индикативен бюджет за 

индивидуално подпомагане, евро 
35 565 111 36 782 012 36 808 869 36 811 798 36 822 186 36 822 186 

Индикативен бюджет след 

закръгляне, евро 
64 010 681 63 602 138 63 614 659 63 589 305 63 571 456 63 571 456 

Разлика в бюджета, евро 28 445 570 26 820 126 26 805 790 26 777 507 26 749 270 26 749 270 

Намаление на ставката по СЕПП, 

евро/ха 
8.03 7.57 7.56 7.56 7.55 7.55 

 

Положителните страни при прилагането на вариант 2 ще бъдат следните: 

1. Тъй като над 79 % от потенциалните кандидати са с изчислен индивидуален размер на 

подпомагане по-малък от 500 евро, ако България реши да се възползва от предоставената от 

регламента възможност да закръгли тези суми на 500 евро, това ще насочи по-висок размер 

на подпомагане към най-малките земеделски стопани. 

2. Ще се ограничи създаването на стимули за изкуствено разделяне на стопанствата с цел 

облагодетелстване от схемата и възникването на пазарно неконкурентноспособни малки 

стопанства само с цел получаване на подпомагане. 

3. Ще се ограничи потенциално негативното въздействие върху съществуващите арендни 

взаимоотношения между собствениците и ползвателите на земеделска земя. 

4. Чрез прилагане на схемата се въвежда опростен начин за подпомагане, без да се проверяват 

бенефициентите за спазване правилата на кръстосано съответствие. 

5. Намаляват се административните разходи за контрол на РА по отношение на спазване на  

правилата на кръстосано съответствие, „зелените” изисквания и пасищата. 

6. Ще се отговори на обществените очаквания и нагласи на дребните земеделски стопани за 

завишено подпомагане на най-малките стопани (с подпомагане под 500 евро). 
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7. Намалението на ставката по СЕПП като резултат от прилагането на схемата е минимално. 

Повече от половината от потенциалните кандидати по схемата ще получат завишено 

подпомагане по схемата в размер на 500 евро, вместо реалния размер на полагащите им се 

субсидии. Разликата в общия размер  е повече от 26 750 000. евро годишно и трябва да бъде 

намалена от пакета за СЕПП, което ще доведе до намаление на ставката с поне 7.55 евро/ха 

всяка година. 

 

Отрицателни страни при прилагането на вариант 2 ще бъдат следните: 

1. Няма да се отговори на обществените очаквания и нагласи за получаване на общо 

подпомагане в размер на 1250 евро за всички дребни земеделски стопани. 

2. Няма да се реализира напълно намаляването на административното бреме за 

администрацията от прилагането на единна ставка за подпомагане за всички стопани, 

подпомагани по схемата.  

 

Вариант 3 – Схемата се прилага при намаляване на минималният размер за стопанство на 

0.5 ха и чрез използване на метода за единен размер на подпомагане за всички кандидати. 

При този метод индикативният максимален размер на подпомагане по схемата е в размер 

на 689 евро на кандидат на година: 
 

При индикативен брой на кандидатите ot 116 045 не е възможно да се фиксира максималния 

допустим размер на подпомагане от 1 250 евро, тъй като ще се надвиши ограничението от 10% от 

националния таван за директни плащания, който се полага на схемата за дребни земеделски 

стопани. При определяне на минимален размер на стопанството от 0,5 ха, максималното 

възможно подпомагане е 689 евро на кандидат годишно. 

 
Таблица № 11 

Кампания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Таван за ДП, евро 790 909 000 792 449 000 793 226 000 794 759 000 796 292 000 796 292 000 

10% за схемата, евро 79 090 900 79 244 900 79 322 600 79 475 900 79 629 200 79 629 200 

Индикативен брой кандидати 116 045 

Индикативен бюджет, евро 145 056 250 145 056 250 145 056 250 145 056 250 145 056 250 145 056 250 

 

Положителните страни при прилагането на вариант 3 ще бъдат следните: 

1. Чрез прилагане на схемата се въвежда опростен начин за подпомагане, без да се 

проверяват бенефициентите за спазване правилата на кръстосано съответствие. 

2. Ще се отговори на част от обществените очаквания и нагласи за подпомагане на голяма 

част от дребните земеделски стопани с еднаква сума. 

 

Отрицателни страни при прилагането на вариант 3  ще бъдат следните: 

1. При намаляване на минималния размер на стопанството  на 0,5 ха, индикативният брой 

стопанства, които могат да отговорят на изискванията на схемата има потенциал да 

нарасне до 116 045 стопанства. При това положение максималният размер на 

подпомагането по схемата би се намалило до 689 евро на стопанство.  

2.  Ще се създадат предпоставки за изкуствено разделяне на стопанствата с цел 

облагодетелстване от схемата. 

 

 11. Допълнителна информация. 

Държавите членки са задължени да осигуряват контрол по отношение на земеделски стопани, за 

които е установено, че след 18 октомври 2011 г. изкуствено са създали условията за възползване 

от схемата за дребни земеделски стопани. 
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Забележка:  

Изчисленията в различните варианти и определените суми са направени при 100% участие в 

схемата на всички потенциални бенефициенти. 


