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ОТНОСНО:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3
април 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания
на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони"
и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения,
различни от планинските райони" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 2013 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
На основание Вътрешните правила за съгласуване на проекти на нормативни актове в
Министерството на земеделието и храните, внасям за одобрение проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3 април 2008 г. за условията и реда за прилагане
на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските
райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от
планинските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
(Наредба № 11 от 3 април 2008 г .).

Основни предложения за промените в Наредба № 11 от 3 април 2008 г. се състоят
в следното:
Съгласно Регламент (ЕО) 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за
периода 2007 - 2013 г. земеделските стопани от необлагодетелстваните райони трябва да
извършват земеделска дейност пет последователни години в тези райони. За новият
програмен период 2014-2020 г. отпада това задължение. По такъв начин земеделските
стопанин подават заявление за подпомагане година за година – съгласно чл.1 т.2 от Регламент
(ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
За земеделските стопани от необлагодетелстваните райони се въвежда изискването да
спазват кръстосаното съответствие за цялата си селскостопанска дейност и през цялата
календарна година, като законоустановени изисквания за управление по чл. 4 и 5 и
приложение II, буква А от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за
установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата
селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски
стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003(L ОВ, бр. 30 от 31 януари 2009 г.).
Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредба № 11 от 3
април 2008 г.:
Проекта не предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета на
Министерство на земеделието и храните.
Очакваните резултати от предлаганите изменения и допълнения:
С проекта се цели да се синхронизират нормите на наредбата с националното и
Европейското законодателство и да се отговори на предизвикателствата, възникнали в
процеса на прилагането, както и да се отразят изискванията на Регламент (ЕС) № 1310/2013 и
Регламент (ЕО) № 73/2009.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове, предложеното
изменение няма отношение към правото на Европейския съюз.
Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3 април 2008 г.,
беше публикуван на електронната страница на Програмата за развитие на селските райони за
съгласуване със заинтересованите лица.
Проекта на Наредба № 11 от 3 април 2008 г. е съгласуван в съответствие с
разпоредбите на Вътрешните правила за съгласуване на проекти на нормативни актове в
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Министерството на земеделието и храните. Направените целесъобразни бележки и
предложения са отразени.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Във връзка с гореизложеното и на основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители предлагам да одобрите
предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11от 3 април 2008
г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за
природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани
в райони с ограничения, различни от планинските райони" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 2013 г.
С уважение,
ЯВОР ГЕЧЕВ
Заместник-министър

ЕГ/ОС2/РСР
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3 април 2008 г. за
условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за
природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на
земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
(обн. ДВ. бр.40 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 97 от 2009 г., изм. ДВ. бр.17 от 2011г., изм.
ДВ. бр.103 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се създава т. 4:
„4. спазват за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна
година законоустановените изисквания за управление по чл. 4 и 5 и приложение II,
буква А от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на
общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска
политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за
изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003. (L ОВ, бр. 30 от 31 януари 2009 г.)“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 2 и т. 3 не се прилагат за кандидати, които подават
ново заявление за подпомагане за 2014 г. за мерките по чл. 1 ал. 1.”
§ 2. В чл. 12 се създава т. 5:
„5. не спазва за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна
година законоустановените изисквания за управление по чл. 4 и 5 и приложение II,
буква А от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на
общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска
политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за
изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003.“
§ 3. В чл. 14 се създава ал. 4:
„(4) Разпоредбите на ал.1, 2 и 3 не се прилагат за кандидати, които подават ново
заявление за подпомагане за 2014 г. за мерките по чл. 1 ал. 1.”
§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 4:
„4. „Ново заявление за подпомагане за 2014 г.” е заявление подадено през 2014 г.
от земеделски стопанин, който кандидатства за първи път по мерките от чл. 1 ал. 1 или

който през предходни години е кандидатствал по мерките от чл. 1 ал. 1, но не е подал
заявление за подпомагане за 2013 г.”
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

ПРОФ. Д.С.Н. ДИМИТЪР ГРЕКОВ
Министър на земеделието и храните

ЕГ/ОС2/РСР

