Проект!
ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Глава четвърта.
ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ
Чл. 38а. (1) Прилагат се следните схеми за директни плащания:
1. Схема за единно плащане на площ;
2. Схема за преразпределително плащане;
3. Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и
околната среда (зелени директни плащания);
4. Схема за млади земеделски стопани;
5. Схеми за обвързано с производството подпомагане;
6. Схема за дребни земеделски стопани;
7. Специално плащане за култура - памук.
(2) Прилагат се схемите за преходна национална помощ, които са нотифицирани за
съответната календарна година при условията и по реда на чл.37 от Регламент (ЕС) № 1307/2013
на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година 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 (ОВ L 347/608 от 20.12.2013 г.) /Регламент (ЕС) № 1307/2013/.
(3) Схемите по ал.1 и ал. 2 се прилагат в съответствие с изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета;
2. Делегиран Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за
допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в
рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия
регламент (ОВ L 181/1 от 20.06.2014 г.) /Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията/;
3. Регламент за изпълнение (ЕС) № 641/2014 на Комисията от 16 юни 2014 година за
определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент
и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за
подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика (ОВ L 181/74 от 20.06.2014 г.)
/Регламент (ЕС) № 641/2014 на Комисията/.
(4) Министърът на земеделието и храните определя с наредба специфичните условия за
прилагане на схемите по ал. 1 и 2.
Чл. 38б. (1) Директни плащания по схемите, посочени в чл.38а, ал. 1, не се отпускат на
физически и юридически лица, които съгласно чл.9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 не са активни
земеделски стопани .
(2) Не са активни земеделски стопани физическите и юридически лица, които:
1. експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на
недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих;
2. са държавни или общински органи;
3. са структури на администрацията, които обслужват дейността на държавен или
общински орган на власт или управление, както и техните поделения.

(3) Физическите и юридически лица по ал. 2 се считат за активни земеделски стопани,
когато докажат някое от следните изисквания:
1. годишният размер на директните плащания е най-малко 5% от общия размер на
постъпленията на лицето;
2. общият размер на постъпленията, получени от селскостопанска дейност през найблизката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко една
трета (1/3) от общия размер на постъпленията на лицето;
3. Кодът на икономическа дейност на лицето сочи, че основната му дейност е
упражняване на селскостопанска дейност.
(4) Не се считат за активни земеделски стопани физическите и юридически лица, за които
е установено някое от следните обстоятелства:
1. постъпленията от селскостопанска дейност на лицето са по-малко от 1/3 от общите му
постъпления за годината;
2. лицето не притежава регистрация по чл. 7;
3. основната дейност на лицето съгласно неговия Код на икономическа дейност не се
състои в упражняване на селскостопанска дейност.
(5) Алинея 2 и 4 не се прилагат по отношение на земеделски стопани, които за
предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро.
Чл. 38в. (1) Не се изплащат директни плащния, когато отговарящата на условията площ на
стопанството е под 0,5 хектара.
(2) Земеделските стопани, които притежават по-малко хектари от посочените в ал. 1,
получават обвързано с производството подпомагане за животни, когато общата сума на
директните им плащания през календарната година е левовата равностойност на 100 или повече
евро.
(3) Минималният размер на земеделските парцели, които могат да бъдат заявявани за
подпомагане е 0,1 хектара.
Чл. 39. Схемата за единно плащане на площ се прилага до 31.12.2020 година.
Чл. 40. Министърът на земеделието и храните определя с наредба критериите за
допустимост на площите за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ и
допълнителните критерии относно извършване на земеделска дейност по чл. 4, б. „в” от
Регламент (ЕС) № 1307/2013.
Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в
сила от 01.01.2015 г.) (1) Земеделските стопани, които ползват земеделска площ въз основа на
правно основание и са регистрирани съгласно чл. 7, могат да кандидатстват за плащане по
схемите за директни плащания. Ползватели на земеделски площи могат да бъдат:
1. техните собственици;
2. арендатори;
3. наематели;
4. кооперации, на които са предоставени имоти за съвместна обработка;
5. ползватели на земеделски земи по чл. 37в, ал. 4 или 10 от Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи.
(2) Правното основание за ползване на земеделски земи по ал. 1 се доказва със:
1. нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с
които се придобива право на собственост върху земеделски земи, или решения по чл. 37е, ал. 4 от
Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;

2. договори за аренда или за наем на земеделски земи;
3. договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно
обработване;
4. заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 или 12 от Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи;
5. заповеди на министъра на земеделието и храните или на кметовете по чл. 37в, ал. 10 от
Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
6. съдебни решения, които заместват актове по т. 1;
7. разрешителни за паша по чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии с включени в
тях кадастрални номера или номера по Картата на възстановената собственост на ползваните
имоти.
(3) Кандидатите за подпомагане по ал. 1 подават заявление по чл. 32, ал. 1 за съответната
календарна година, след регистриране на правните основания за ползваните от тях земеделски
площи в общинските служби по земеделие по местонахождение на площите. Правните основания
за ползване на площите се регистрират в специализиран софтуерен продукт, създаден от
Министерството на земеделието и храните.
(4) Общинските служби по земеделие проверяват представените им заявления за
подпомагане за наличие на правно основание по ал. 1 за ползване на заявените земеделски площи
от кандидатите за подпомагане, чрез специализирания софтуерен продукт по ал. 3. Общинските
служби по земеделие не въвеждат информацията съгласно чл. 32, ал. 4 в системата по чл. 31, ал. 1
за заявените за подпомагане земеделски площи, за които не бъде установено правно основание за
тяхното ползване и когато ползвателят на земята не е направил вноската по 37в, ал. 7 от Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи.
(5) Условията и редът за прилагане на ал. 3 и 4 се уреждат с наредбата по чл. 32, ал. 5.
(6) Регистрирането на правните основания за ползване на земеделските земи по реда на
ал. 3 се извършва в общинските служби по земеделие по местонахождение на площите в срок от
1 октомври до 15 февруари на следващата година.
Чл. 42. (1) (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от
2009 г., предишен текст на чл. 42, изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Министърът на земеделието и
храните одобрява със заповед Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние и я публикува на електронната страница на Министерството на земеделието и храните.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните одобрява със
заповед ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за управление и методика
за прилагане на кръстосаното съответствие, както и промените в тях и ги публикува на
електронната страница на Министерството на земеделието и храните.
Чл. 43. (1) Плащанията, които се отпускат на земеделски стопани по Схемата за единно
плащане на площ, се намаляват с 5 % за онази част от сумата, която надвишава левовата
равностойност на 150 000 евро за съответната календарна година.
(2) Не се извършват плащания по Схемата за единно плащане на площ, които
надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната календарна година.
(3) Преди да се приложат предходните алинеи се приспадат свързаните със
селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от земеделските
стопани, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата
заетост, съгласно чл. 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
Чл. 44. Земеделските стопани, които имат право на плащане по Схемата за единно

плащане на площ, могат да получат подпомагане и по схемата за преразпределително плащане.
Преразпределителното плащане се предоставя под формата на еднакво завишено плащане на
площ за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин има право на подпомагане по Схемата
за единно плащане на площ.
Чл. 45. Земеделските стопани, които отговарят на условията на чл. 50 от Регламент (ЕС)
№ 1307/2013 могат да получат подпомагане и по схемата за млади земеделски стопани през
първите 5 години от създаване на тяхното стопанство. Подпомагането е под формата на годишно
плащане за първите 30 ха, допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ и е
в размер на 25% от размера на плащането на хектар по тази схема.
Чл. 46. Земеделските стопани могат да получат подпомагане по схемите за обвързано с
производството подпомагане, нотифицирани до Европейската комисия, когато отговарят на
условията, определени с наредбата по чл. 38а, ал. 4.
(2) Подпомагане по схемите, обвързани с производството, се предоставя за площи,
отговарящи на условията за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ и за животни,
които са идентифицирани и регистрирани съгласно ветеринарното законодателство.
(3) Обвързаното с производството подпомагане се предоставя през периода 2015 –2020 г.
в размер на 13 % от тавана за директни плащания и на още 2 % за протеинови култури.
Чл. 47. Земеделските стопани могат да получат специално плащане за памук, когато го
отглеждат съгласно определените с наредбата по чл. 38а, ал. 4 правила. При спазване на
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 639/2014 и Регламент (ЕС) № 641/2014 с тези правила се
определят земеделските земи за производство на памук в страната, сортовете, които могат да се
засяват и минималната гъстота на посевите.

Коментари и предложения могат да бъдат изпращани на електронен адрес:
ddppp@mzh.government.bg

