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Нормативна база 

 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 

 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 

 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 
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Основни понятия 

 “Установена площ”: 
 площта на парцелите отговаряща на определението за допустим хектар, 

идентифицирана посредством административни проверки или проверки на място (в това 

число класическо измерване на терен или разграничаване посредством дистанционни 

методи) 

 “Основа за калкулация” за зелени плащания: 
 установената площ по СЕПП 
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* От презентация на ЕК „Примери за изчисление на подпомагането и административни наказания – Зелени плащания" 

За целите на примера да разгледаме следното 
стопанство*: 

  Декл. площ, ха Устан. площ, ха 

Картофи (основна култура) 50.00 50.00 

Мека пшеница (втора култура) 38.00 38.00 

      - вкл. ландшафтни елементи 0.80 0.80 

      - вкл. разорани екол. чувствит. ПЗП 0.50 0.50 

Детелина/ЕНП (трета култура) 10.00 3.50 

Соя/ЕНП (четвърта култура) 0.10 0.10 

Общо обработваема земя 98.10 91.60 

Общо ЕНП 10.90 4.40 

Постоянно затревена площ (ПЗП) 25.00 20.00 

Екологично чувствителни ПЗП 5.00 5.00 

Общо ПЗП 30.00 25.00 
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 Общо обработваема земя (ОЗ): 91.60 ха = 50.00 ха (картофи) + 

38.00 ха (мека пшеница) + 3.50 ха (детелина) + 0.10 ха (соя) 

 Общо екологично насочена площ (ЕНП): 4.40 ха = 0.80 ха 

(ландшафтни елементи) + 3.50 ха (детелина) + 0.10 ха (соя) 

 Общо постоянно затревена площ (ПЗП): 25.00 ха = 20.00 ха 

(ПЗП) + 5.00 (екологично чувствителни ПЗП) 

Основа за калкулация за стопанството от 
примера 
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 Диверсификация на културите - минимум 3 култури (налице са 

повече от 30 ха ОЗ), като основната култура не превишава 75% от ОЗ, а 

основната и втората култура не превишават 95% от ОЗ 

 Поддържане на ЕНП - площ равняваща се на минимум 5% от ОЗ 

трябва да бъде ЕНП (налице са повече от 15 ха ОЗ) 

 Забрана за разораване на екологично чувствителни ПЗП 

 Запазване на другите ПЗП* 

Зелени изисквания за стопанството от примера 

* За целите на примера се допуска, че промяната в съотношението на ПЗП към общата заявена площ на национално ниво 

е в рамките на 5% 
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 Изисквания 

Диверсификация на културите – изисквания и 
намаления за стопанството от примера 

Установена ОЗ = 91.60 ха Изисквана площ, ха Устан. площ, ха ОК? 

Картофи (основна култура) - макс. 75% 75% * 91.60 ха = 68.70 ха 50.00 ДА 

Мека пшеница (втора култура)   38.00 ДА 

Основна и втора култура - макс. 95% 95% * 91.60 ха = 87.02 ха 88.00 НЕ 

Детелина (трета култура)   3.50 ДА 

 Намаление заради неспазване на изискванията 

Установена 

ОЗ = 91.60 ха 

Изисквана 

площ, ха 

Устан. 

площ, 

ха 

Разлика 

над 95%, 

ха 

5% за 

другите 

култури, ха 

Коеф. на 

разликата 
Намаление 

Основна и 

втора култура - 

макс. 95% 

87.02 88.00 0.98 4.58 
0.98 / 4.58 

= 0.214 

0.214*91.60*50% 

= 9.80 ха 
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 Изисквания 

Поддържане на ЕНП – изисквания и намаления за 
стопанството от примера 

 Намаление заради неспазване на изискванията 

Установена ОЗ = 91.60 ха Изисквана ЕНП, ха Устан. ЕНП, ха ОК? 

ЕНП - мин. 5% 4.58 4.40 НЕ 

Установена 

ОЗ = 91.60 ха 

Изисквана 

ЕНП, ха 

Установена 

ЕНП, ха 

Разлика, 

ха 

Коеф. на 

разликата 
Намаление 

ЕНП - мин. 5% 4.58 4.40 0.18 
0.18 / 4.58 = 

0.039 

0.039*91.60*50% = 

1.80 ха 
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 Диверсификация на културите 

 Поддържане на ЕНП  

 ако бъде установено неспазване на изискването за 3 години, при определяне на 

намалението на установената площ в последващите години се използва не 50%, а 100% 

от установената площ 

Общи правила при повторение на неспазванията 
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 Забрана за разораване на екологично чувствителни ПЗП 

 Запазване на ПЗП– изисквания и намаления за 
стопанството от примера 

 Неспазванията се считат за установени, ако са констатирани като последица от 

административна проверка или ПнМ или след като са били доведени до знанието на 

компетентния контролен орган по какъвто и да било друг начин 

 Намаление заради неспазване на забраната: 

 Основата за калкулация се намалява с размера на разораните екологично чувствителни 

ПЗП, т.е. с 0.50 ха, заявени в рамките на площите с мека пшеница 

 

Установена площ предишна 

кампания, ха 

Установена площ текуща 

кампания, ха 
Разорани ПЗП, ха ОК? 

5.50 5.00 0.50 НЕ 
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За неспазване на диверсификацията: 9.80 ха 

За неспазване на ЕНП: 1.80 ха 

За неспазване на ПЗП: 0.50 ха 

Сума от намаленията: 12.10 ха 

 

Общо намаление за стопанството от примера 
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Административни санкции за наддеклариране за 
стопанството от примера 

 
 

(1) Основа за калкулация преди намаления за неспазване на 

зелените изисквания (установена площ по СЕПП) 
116.60 ха 

(2) Общо намаление заради неспазване на изискванията 12.10 ха 

(3) Основа за калкулация след намаление за неспазване на зелените 

изисквания 
104.50 ха 

(2)*100/(3) Наддеклариране, % 12.10*100/104.50 = 11.58% 

(4)=(3)*2 Админ. санкция между 3 и 20% наддеклариране 12.10*2 = 24.20 ха 

(5)=(4)/5 Макс. админ. санкция (1/5 и макс. 20%) – кампания 2017 24.20/5 = 4.84 ха 

(6)=(4)/4 Макс. админ. санкция (1/4 и макс. 25%) – кампания 2018 и 

последващи кампании 
24.20/4 = 6.05 ха 

(3) Площ, за която се отпуска зелено директно плащане – кампании 

2015 и 2016 
104.50 ха 

(3)-(5) Площ, за която се отпуска зелено директно плащане – 

кампания 2017 
104.50 - 4.84 = 99.66 ха 

(3)-(6) Площ, за която се отпуска зелено директно плащане – 

кампания 2018 и последващи кампании 
104.50 - 6.05 = 98.45 ха 
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 Допълнително намаление с 10% 

 Ако кандидатът не декларира цялата си ОЗ, за да избегне задължение за спазване на 

изискванията за диверсификация на културите и/или поддържане на ЕНП, а също и в 

случай, че не заяви всичките си екологично чувствителни ПЗП, и ако поддекларираната 

площ е по-голяма от 0.1 ха, основата за калкулация след намалението за неспазване на 

зелените изисквания (3), се намалява допълнително с 10% 

Административни санкции за поддеклариране – 
общи правила 
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Обобщение (1) 

При неспазване на зелените изисквания: 

 За кампании 2015 и 2016, в зависимост от 

неизпълнението, се намалява самоплощта, за която се 

отпуска зелено директно плащане 

 не се налагат административни санкции за наддеклариране 

 От кампания 2017 започва налагане и на 

административни санкции за наддеклариране 

 алгоритъмът е аналогичен на административните санкции по СЕПП от програмен 

период 2007 – 2013 г. (наддеклариране до 3%, между 3% и 20%, между 20% и 50%, и над 

50%) 
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Обобщение (2) 

 При наддеклариране между 3% и 20% 

 За кампания 2017 площта, която е резултат от налагане на административни санкции, 

се разделя на 5 и така санкцията се ограничава до 20% от размера на зеленото директно 

плащане за наддекларираните хектари 

 За кампания 2018 и последващи кампании площта, която е резултат от налагане на 

административни санкции, се разделя на 4 и така санкцията се ограничава до 25% от 

размера на зеленото директно плащане за наддекларираните хектари 

 При наддеклариране над 50% 

 Налага се допълнителна административна санкция за бъдещ период, която се формира 

като произведение на площта на общото намаление за неспазване на изискванията и 

размера на подпомагането за единица площ 

 Санкциите за бъдещ период се удържат в рамките на следващите три календарни 

години след календарната година на констатацията от полагащите се плащания по всички 

схеми и мерки финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР 
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МЗХ, Дирекция „Директни плащания на площ“, тел. 02 985 11 367 
Електронна поща: dppp@mzh.government.bg   

Благодаря за вниманието! Въпроси?  
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