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Заместник-министър на земеделието и храните
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МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
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ДОКЛАД
от СВЕТЛАНА БОЯНОВА – заместник-министър на земеделието и храните

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2
от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за
национални доплащания и за специфично подпомагане

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
На основание чл. 6, ал. 1 от Вътрешните правила за изготвяне и съгласуване
на проекти на нормативни актове в Министерството на земеделието и храните,
внасям за одобряване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените
схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане.
Във връзка с предстоящото стартиране на кампанията за подпомагане с
директни плащания и други плащания на площ за 2013 г. се налага прецизиране на
разпоредбите, регламентиращи изискванията за задържане на 80% от заявените за
подпомагане
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млекопроизводителите да получат полагащото им се подпомагане по съответната
схема за специфично подпомагане. Икономически уязвимите млечни ферми са на
територията на цялата страна, затова при условие, че в системата на Българската
агенция за безопасност на храните се създаде връзка между основния животновъден
обект и животновъден обект - пасище, допустими за подпомагане следва да бъдат
всички заявени и установени животни. Същата възможност следва да се предостави
и на фермерите в необлагодетелствани райони и нитратно уязвими зони, преместили

временно свои заявени за подпомагане животни на пасища, когато всички или част
от животните са преместени в необлагодетелствани райони или нитратно уязвими
зони.
Срокът за изплащане на подпомагане по схемите за специфично подпомагане
за кампания 2012 г. не е изтекъл, съответно помощта подлежи на последващо
възстановяване от ЕС. Разпоредбите за допустимост при преместване на заявени или
заменени животни са в полза на кандидатстващите за подпомагане животновъди,
затова те следва да се прилагат от кампания 2012 г.
Предвид трудностите при прилагането и потенциално неравнопоставено
третиране на земеделските производители, поради голямата динамика и честата
смяна на парцелите, които обработват, в Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за
условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за
плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, се
заличава разпоредбата, според която не са в добро земеделско състояние земите,
когато са под угар през две или повече поредни стопански години.
Изменението в чл. 12, ал. 5 от Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за
условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
се прави с цел прецизиране и яснота на текста.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2, чл. 40, ал. 3, чл.
30, ал. 6 и чл. 32, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители,
предлагам да издадете предложената Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в
одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане.
С уважение,
СВЕТЛАНА БОЯНОВА
Заместник-министър

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2
ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ
ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ
(Обн. ДВ. бр.18 от 2011г., изм. ДВ. бр.36, бр.39, бр.51 и бр.105 от 2011г., изм. и доп. ДВ.
бр.21, бр.64 и бр.94 от 2012г., попр. ДВ. бр.98 от 2012г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения::
1. Създава се нова ал.3:
„(3) Подпомагане по схемата се изплаща и когато млекопроизводителите са
преместили заявените за подпомагане животни по ал.1, т.2 или животните, с които са ги
заменили по реда на чл.16, ал.6, от фермата по ал. 1, т. 1 в животновъден обект – пасище и
това е регистрирано в Системата за идентификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните.”
2. Досегашната ал.3 става ал.4.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал.3:
„(3) Подпомагане по схемата се изплаща и когато млекопроизводителите са
преместили заявените за подпомагане животни по ал.1, т.3 или животните, с които са ги
заменили по реда на чл.16, ал.6, от фермата по ал. 1, т. 1 в животновъден обект – пасище,
намиращ се на територията на необлагодетелстван район по ал.1, т.2 и това е регистрирано
в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на
Българската агенция по безопасност на храните.”
2. Досегашната ал.3 става ал.4.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал.3 :
„(3) Подпомагане по схемата се изплаща и когато млекопроизводителите са
преместили заявените за подпомагане животни по ал.1, т.3 или животните, с които са ги
заменили по реда на чл.16, ал.6, от фермата по ал. 1, т. 1 в животновъден обект – пасище,
намиращ се в община в нитратно уязвима зона, съгласно приложение № 3 и това е
регистрирано в Системата за идентификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните.
2. Досегашната ал.3 става ал.4.
3. Досегашната ал.4 става ал.5 и в нея се добавя второ изречение:
„Производителите на краве мляко получават помощ през тези години и когато са
преместили заявените за подпомагане животни или животните, с които са ги заменили по
реда на чл.16, ал.6, в животновъден обект – пасище, намиращ се в община по приложение
№ 4”.
Заключителни разпоредби
§ 4. Разпоредбите на чл.9, ал.3, чл.10, ал.3 и чл.11, ал.3 и ал.5 се прилагат и за
заявленията за подпомагане, подадени през 2012 г.

§ 5. В чл. 10 на Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за
подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и
регионални критерии за постоянни пасища (обн. ДВ. бр.22 от 2010г., изм. ДВ. бр.34 от
2010г., изм. ДВ. бр.56 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г.) изречение второ
се заличава.
§ 6. В чл.12, ал.5 на Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за
подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн. ДВ. бр.22 от 24 Март
2009г., изм. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., изм. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2010г., изм. ДВ.
бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли
2010г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.51 от 5
Юли 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г.,
изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г.).думите „допуска до участие по мярката за
агроекологични плащания всички направления от приложението за кандидатстване за
агроекологични плащания на съответния кандидат” се заменят с „одобрява кандидата за
участие по тези направления на мярката”.

МИНИСТЪР:
д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ

