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НАМАЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ 

ИЗИСКВАНИЯ 

 

1. Основа за калкулация за зелени плащания. 

В случаите, когато декларираната площ по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) 

надвишава установената площ, за основа на калкулацията за зелени плащания се използва 

установената площ. Обратното, ако бъде констатирано, че установената площ по СЕПП е по-

голяма от декларираната, за основа на калкулацията за зелени плащания се използва 

декларираната площ. В общия случай основа за калкулация за зелени плащания е 

установената площ по СЕПП - площта на парцелите, отговаряща на определението за 

допустим хектар, идентифицирана посредством административни проверки или проверки на 

място. В случай на констатирани неспазвания на зелените изисквания установената площ по 

СЕПП подлежи на допълнително намаление само за целите на калкулацията на зелените 

плащания. 

2. Коефициент на разликата. 

При неспазване на изискването за диверсификация на културите се изчислява като 

отношение на превишението над ограничението (за основна култура – максимум 75%, за 

основна и втора култура – максимум 95%) и дяла на оставащите култури. При неспазване на 

изискването за поддържане на екологично насочени площи (ЕНП) се изчислява като 

отношение на недостигащата ЕНП и изискваната ЕНП. 

3. Общо намаление за неспазване на зелените изисквания. 

След определяне на установената площ по СЕПП се проверява кои зелени изисквания 

са приложими за конкретното стопанство и дали е спазено всяко от тях. При констатиране на 

неспазване на едно или повече от приложимите за конкретното стопанство зелени 

изисквания се изчислява размерът на намалението за всяко неспазено изискване по отделно. 

Общото намаление на установената площ по СЕПП заради неспазване на приложимите 

зелени изисквания е сума от намаления за всяко неспазено изискване. 

4. Административини санкции за наддеклариране. 

Процентът на наддеклариране се определя като общото намаление за неспазване на 

зелените изисквания се отнесе към площта, която е резултат от намалението на установената 

площ по СЕПП. За кампании 2015 и 2016 в зависимост от неизпълнението само се намалява 

площта, за която се отпуска зелено директно плащане и не се налагат административни 

санкции за наддеклариране. От кампания 2017 започва налагане и на административни 

санкции за наддеклариране като 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%).  

При наддеклариране над 50% се налага 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 Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони. 

5. Административни санкции за поддеклариране. 

В случай че кандидатът не декларира цялата си обработваема земя, 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, площта, която е резултат от намалението на 

установената площ по СЕПП, се намалява допълнително с 10%. 


