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Нотифицирани политически решения и схеми за 
директни плащания в България 2015 г. - 2020 г.  
 СЕПП  

 срок на прилагане - 31 декември 2020 г. 

 минимален праг на стопанство – 0.5 ха 

 Преразпределително плащане  
 единна ставка за първите 30 ха от стопанството ≈ 77 евро/ха 

 бюджет ≈7% от националния таван 

 Доброволно, обвързано с производството 
подпомагане 

 13 % от тавана за ДП – сектори “Животновъдство” и “Плодове и 
зеленчуци” 

 2 % - схема обвързано подпомагане на протеинови култури 

 Схема за дребни земеделски стопани 
 до 10% от тавана за ДП и до 1250 евро  

 стопаните подават единно заявление + заявка за участие в схемата в 
срок до 15.10.2015 г. 
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Нотифицирани политически решения . . . (2) 
 Преходна национална помощ 

 Схема за млади земеделски стопани  
 ≈0.5 % от националния таван за ДП, подпомагане за първите 30 ха 

 изисквания за образование квалификация, идентични  с тези по ПРСР 

 Намаление на плащанията - засяга само СЕПП 

 за суми над 150 000 евро - 5% намаление 

 за суми над 300 000 евро – 100% намаление 

 Важно! Отчитане на разходи за заплати, данъци и вноски 
за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Засегнати кандидати, бр. 34 75 75 75 76 76 

Праг на стопанство, ха 3 884 2 561 2 561 2 561 2 537 2 537 
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Активен земеделски стопанин (1) 

 Не са активни земеделски стопани: 
 ФЛ или ЮЛ, чиито земеделски площи са основно площи, 

естествено поддържани в състояние, подходящо за паша или 
обработване, и които не извършват върху тези площи минимални 
дейности 

 Негативен списък: ФЛ или ЮЛ, които експлоатират летища, 
железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на 
недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих 

 Национално решение: допълване на списъка с държавни и 
общински органи и учреждения 
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Активен земеделски стопанин (2) 

 Лицата от негативния списък могат да докажат, че са 
активни фермери, ако предоставят следните 
доказателства: 

 годишният размер на директните плащания е най-малко 5% от 
общия размер на приходите на лицето;  

 общият размер на постъпленията, получени от селскостопанска 
дейност, представлява най-малко 1/3 от общия размер на 
постъпленията на лицето;  

 Код на икономическа дейност – селскостопанска дейност; 
регистрация, регламентирана от ЗПЗП 
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Активен земеделски стопанин: 
допълнителни критерии 

 Не са активни фермери и лица, за които е установено, че: 

 приходите от селскостопанска дейност на кандидата са по-
малко от 1/3 от общите му постъпления за годината;  

 лицето не притежава регистрация, регламентирана от ЗПЗП; 
основната дейност на дадено лице съгласно неговия КИД не 
се състои в упражняване на селскостопанска дейност 

 

 Изискванията за „активен фермер” не се прилагат за земеделски 
производители, които за предходната година са получили 
директни плащания под 3 000 евро 
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Зелени директни плащания 
 Прилагат се от 1 януари 2015 г. 

 Диверсификация на културите 

 стопанства с обработваема земя между 10 и 30 ха - най-малко 2 различни 
култури (основната не превишава 75 %) 

 стопанства с обработваема земя повече от 30 ха  - най-малко 3 различни 
култури (основната не заема повече от 75 %, а основната и втората култура 
не превишават 95 %) 

 За целите на диверсификация "култура" означава всяко едно от 
следните определения 

 различните родове, определени в ботаническата класификация на 
културите 

 култура от който и да е от видовете при Brassicaceae (Кръстоцветни/Зелеви), 
Solanaceae (Картофови) и Cucurbitaceae (Тиквови)  

 оставена под угар земя  

 треви и други тревни фуражи 
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Диверсификация на културите 

 Изключения: 

 Когато повече от 75 % от обработваемата земя е оставена под угар или се 
използва за производство на трева и тревни фуражи, при условие че 
оставащата обработваема земя не надхвърля 30 хектара; 

 когато повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане 
земеделска площ е постоянно затревена площ или под вода през 
значителна част от цикъла за отглеждане на културите, при условие че 
оставащата обработваема земя не надхвърля 30 хектара. 

 Период на проверка – от 15 май до 15 юли на 
годината на кандидатстване 
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Поддържане на съществуващи 
постоянно затревени площи 

 Определяне екологично чувствителни постоянно 
затревени площи (ПЗП) в зоните по Натура 2000 
 

 Поддържане на съотношението на ПЗП спрямо общо 
заявената земеделска площ  (намаление до 5% на 
национално ниво) 
 

 Слой „Постоянно затревени площи”  
 

 Нормативно уреден в ЗПЗП 

 Забрана за разораване 
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Екологично насочени площи  
  Цел - опазване и подобряване на биологичното 

разнообразие в стопанствата 
 

 Изисквания   
 

 стопанства с обработваеми земи над 15 ха  

минимум 5% от тях да бъдат поддържани като една или 
повече от ЕНП 

 

 Изключения – подобни на изключенията при 
прилагане на диверсификация на културите 
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Видове екологично насочени площи (1) 
 Земя, оставена под угар (без производство най-малко за 1 год.) 
 Тераси 
 Особености на ландшафта 

живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици с 
широчина до 10 м. 

 отделни дървета с корона с диаметър, не по-малък от 4 м. 
 дървета в редица с корона с диаметър не по-малък от 4 м. и 

разстояние между  короните – до 5 м. 
 дървета в група свързани от застъпващи се корони и полски 

горички с максимална площ и в двата случая - 0,3 хa 
 (полски граници) синори с широчина между 1 и 20 м., върху 

които не се произвежда земеделска продукция 
 езерца с размер до 0,1 хa с ивица крайречна растителност по 

протежение на водата с широчина до 10 м в размера на 
езерцата 

 канавки с максимална ширина 6 м., включително открити 
водни басейни за целите на напояването или отводняването 
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Видове екологично насочени площи (2) 

 Буферни ивици 

 Ивици хектари по краищата на гори 

 Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация 

    (тополи, върби, черна елша, сребролистна липа, полски бряст, 

леска, източен чинар и черница – въведени в номеклатурата за 
наименованието на културите и техните кодове през капания 2014) 

 Площи с междинни култури или зелена покривка 
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Видове екологично насочени площи (3) 

 Азотфиксиращи култури 
 

     Списък на определените култури:  нахут,  детелина, бакла, леща, 
лупина, грах, фий, еспарзета, звездан, соя, бурчак (горчив фий), 
фъстък, люцерна (алфалфа), боб (обикновен фасул), боб (апсержов 
боб, вигна)  

 

 Коефициенти за преобразуване и тегловни 
коефициенти за ЕНП (посочени в приложение X от Регламент 

(ЕО) № 1307/2013) 
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Обвързано с производството 
директно подпомагане 2015-2020 г.  

 България нотифицира максималния допустим размер 
на обвързаната подкрепа:  

15% от финансовия таван за директни плащания 

119 милиона евро 

 Обвързаната подкрепа ще бъде насочена към секторите 
на животновъдството, плодовете, зеленчуците и 
протеиновите култури 

 Нотифицирани са 10 схеми за обвързана подкрепа 
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Обвързана подкрепа: говедовъдство, 
овцевъдство, козевъдство, биволовъдство  

1) Схема за обвързано подпомагане за млечни крави – стопанства с 10 
и повече млечни крави с предназначение за производство на мляко. 

2) Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници 
– стопанства с 5 и повече месодайни крави с предназначение за 
производство на месо и/или юници.  

3) Схема за обвързано подпомагане за млечни крави, месодайни 
крави и биволици под селекционен контрол – стопанства с 10 и 
повече млечни крави и/или месодайни крави и/или биволи. 
Подпомагането е за животните, които са под селекционен контрол.  

4) Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки – 
стопанства с 10 до 49 овце-майки и/или кози-майки.  

5) Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под 
селекционен контрол – стопанства с 50 и повече овце-майки и/или 
кози-майки. Подпомагането е за животните, които са под селекционен 
контрол.  

6)  Схема за обвързано подпомагане за биволи – стопанства с 10 и 
повече биволи.   
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Обвързана подкрепа: плодове и зеленчуци 

7) Схема за обвързано подпомагане за плодове – земеделски стопани с 
допустими площи от минимум 0.5 ха (заедно или по отделно) от следните 
видове: ябълки, круши, кайсии и зарзали, праскови и нектарини, сливи 
(Prunus domestica), череши, вишни, орехи, десертно грозде, ягоди, малини.  

8) Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци – земеделски 
стопани с допустими площи от минимум 0.5 ха (заедно или по отделно) от 
следните зеленчуци, които са полско производство: домати, пипер, 
краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук-зрял, патладжан, 
моркови, градински грах-зелено, градински фасул-зелено, чесън-зрял, 
картофи, дини, пъпеши и тикви.  

9) Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (оранжерийно 
производство) – земеделски стопани с допустими площи от минимум 0.5 
ха (заедно или по отделно) от следните зеленчуци (оранжерийно 
производство): домати, пипер и краставици.  

 За целите на определяне на размера на подпомагането заявената и 
допустима площ се намалява съответно при недостигане от 
заявителя на минимален добив от съответните плодове или 
зеленчуци от заявените от него по схемата площи.  

 Минимален размер на парцела – 0,1 ха 
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Обвързана подкрепа: протеинови култури 

10) Земеделски стопани с допустими площи от минимум 0.5 ха 
от следните протеинови култури:  
фасул-зърно, леща, нахут, грах-фуражен за зърно, фъстъци, 
соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, 
бурчак, лупина, звездан  

 Минимален размер на парцела – 0,1 ха 
 Размер на бюджета – 2% от финансовия таван за директни 

плащания – 15,9 милиона евро 
 Плащането на хектар ще се формира като се раздели 

бюджетът на допустимите по схемата за съответната година 
площи 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

dppp@mzh.government.bg 


