
Период на приложение: 2016 - 2020 г. 

Дирекция „Директни плащания и идентификация на 

земеделски парцели“  

СИСТЕМА ЗА НАЛАГАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ ЗА НАД-

ДЕКЛАРИРАНЕ ОТ КАМПАНИЯ 2016 



АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ ПРИ НАД-

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПЛОЩИ ПО СЕПП, СПП, МЗС, ДЗС 

Когато над-декларирането довело до „жълт картон“ е установено 

при ПнМ – задължителна ПнМ на следващата година. 

Член 19а от 

Р640/2014 

въвежда 

системата „жълт 

картон“ от 2016 

г. 

„Жълт картон“ 

се прилага за 

всяка схема 

отделно и само 

еднократно 

Намалената 

администр. 

санкция се 

дължи при 

неспазване на 

следв. година 



СРАВНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ САНКЦИИ 

ПРИ НАД-ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПЛОЩИ ПО СЕПП 

От кампания 2016 от санкцията за бъдещ период се приспада 

произведението на устан. площ и ставката за съответната кампания. 

Над -д еклариране Ад минист рат ивна санкция д о кампания 2016

до 3% Няма. Подпомагането е за установената площ

над 3% (или 2 ха) и до 20% 2 * над-декларираната площ. Подпомагането е за 

разликата между установената и удвоената над-

декларирана площ.

между 20% и 50% Установената площ. Не се отпуска подпомагане.

над 50% Не се отпуска подпомагане и се изчислява санкция 

за бъдещ период като произведение на над-

декларираната площ и размера на подпомагане за 

съответната кампания.

Над -д еклариране Ад минист рат ивна санкция от  кампания 2016

до 3% Няма. Подпомагането е за установената площ

над 3% (или 2 ха) и до 10% 

при първо нарушение - 

"жълт  карт он"

1.5 * 50% * над-декларираната площ. 

Подпомагането е разликата между установената и 

намалената наполовина 1.5 пъти над-декларирана 

площ.

над  3% (или 2 ха), 

включит елно д о 10% 

при вт оро нарушение

1.5 * над-декларираната площ. Подпомагането е 

за разликата между установената и 1.5 пъти над-

декларираната площ. Санкцията за бъдещ период 

не превишава произведението на декларираната 

площ и размера на подпомагане за съответната 

кампания.



ПЪРВА ГОДИНА И ПРАВИЛА ПРИ НАЛАГАНЕ НА 

“ЖЪЛТ КАРТОН” ПО СЕПП, СПП, МЗС, ДЗС 

% на над-деклариране за 2016 е определящ по отношение на 

възможността за „жълт картон“ в последващи кампании. 

Год ина на неспазване Жълт  карт он

Над-деклариране през 2016 между 3% (или 2 ха) и 10% Да, за 2016. За последващи години нормална санкция.

Над-деклариране през 2016 над 10% Не. За 2016 и последващи години нормална санкция.

Спазване през 2016 и 2017, над-деклариране през 2018 

между 3% (или 2 ха) и 10%

Да, за 2018. За последващи години нормална санкция.

Първа година на налагане на “жълт картон”: 

Год ина на налагане на "жълт  карт он" Ад минист рат ивна санкция

2016. Спазване през 2017. Намалена с 50% адм. санкция през 2016. Без санкция за 

2017. Сумата по "жълтия картон" не подлежи на 

възстановяване заради спазването през 2017. За 

последващи години нормална санкция.

2016. Неспазване през 2017. Намалена с 50% адм. санкция през 2016. През 2017 

освен нормалната санкция се възстановява и сумата по 

"жълтия картон" . За последващи години нормална 

санкция.

Правила за административна санкция при “жълт картон”: 



ПРИМЕР ЗА “ЖЪЛТ КАРТОН” 

Кампания 2016 Ад м. санкция

Декларирана площ по СЕПП 100 ха

Установена площ 95 ха

Над-декларирана площ 5 ха

% на наддеклариране (5*100/95)=5.26%

Жълт картон Да

Площ за санкциониране 5*1.5=7.5 ха

Намалена санкция 7.5 * 50%=3.75 ха

Площ за оторизиране 95 – 3.75=91.25 ха

Размер на подпомагане X

Кампания 2017 Ад м. санкция

Декларирана площ по СЕПП 100 ха

Установена площ 90 ха

Над-декларирана площ 10 ха

% на наддеклариране (10*100/90)=11.11%

Площ за санкциониране 10*1.5=15 ха

Площ за оторизиране 90-15=75 ха

Размер на подпомагане Y

Фин. санкция +3.75*X

При повторно нарушение на следващата година сумата съответстваща на 

редуцираната наполовина площ се добавя към нормалната санкция 



ПРИМЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА САНКЦИЯ ЗА БЪДЕЩ 

ПЕРИОД ОТ КАМПАНИЯ 2016 

Кампания 2017 Ад м. санкция

Декларирана площ по СЕПП 100 ха

Размер на подпомагане 200.00  лв./ха

Искана сума 100*200=20 000 лв.

Установена площ 30 ха

Над-декларирана площ 70 ха

% на наддеклариране (70*100/30)=233.33%

Над-деклариране 2016 Не

Жълт картон 2017 Не

Площ за санкциониране 70*1.5=105 ха

Санкция за бъдещ период (105*200=20 000 лв.)-(30*200=6 000 лв.)=14 000 лв.

Ако наложената санкция за бъдещ период  не може да бъде изцяло прихваната през 

следващите 3 календарни години след годината на констатацията, неиздължената 

сума се анулира. 

Изчислената админ. 

санкция преди приспадане 

на произведението на 

устан. площ и ставката за 

съответната кампания не 

може да превишава 

исканата сума 



ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

Повече информация на интернет адрес:  

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/direktniplashtaniq2015-

2020.aspx  

на електронна поща: dppp@mzh.government.bg  

или на телефон: 02 985 11 367 

• Р640/2014 – Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на 

Комисията от 11 март 2014 година 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 

• СЕПП – Схема за единно плащане на площ; 

• СПП – Схема за преразпределително плащане; 

• МЗС – Схема за млади земеделски стопани; 

• ДЗС – Схема за дребни земеделски стопани. 
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