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Д О К Л А Д  

от  

БЮРХАН АБАЗОВ – заместник-министър на земеделието и храните 

ЯВОР ГЕЧЕВ – 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. 5, ал. 1 от Вътрешни правила за изготвяне и съгласуване на 

проекти на нормативни актове в Министерството на земеделието и храните, внасяме 

за одобрение 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. 

Съгласно чл. 132 (2)(а) от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за 

установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на ОСП 

и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделските стопани, 

Република България може да допълни директните си плащания за 2014 г. след 

одобрение от ЕК по отношение на отделните сектори, но не повече от 100%. 

С цел стабилизиране на подкрепата на българските земеделски 

производители и осигуряване на последователност и предсказуемост на прилаганата 

политика, предлагаме за 2014 г. в проекта 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 да 

бъдат уредени условията за участие в схемите за национални доплащания, които се 

прилагаха през 2013 г., а именно: схемата за национални доплащания на хектар 

земеделска земя; схемата за национални доплащания за тютюн, необвързана с 

производството; схемата за национални доплащания за говеда, необвързана с 

производството и схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки, 

обвързана с производството. 

Схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета, обвързана с 

производството следва да отпадне, предвид трансформирането й в схема за 

специфично подпомагане, която да се финансира със средства от ЕС. В изпратената 

нотификация от Министерство на земеделието и храните до Европейската комисия от 

31.01.2014 г. за схемите за специфично подпомагане за 2014 г., които се 

финансират със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието 

(ЕФГЗ) е заложена нова схема за специфично обвързано с производството 

подпомагане за крави с бозаещи телета с идентични параметри с изискванията, 

които прилагахме до момента по схемата за национални доплащания за крави с 

бозаещи телета. Целта на новата схема е предоставяне на специфична подкрепа на 

сектор „Говеждо месо” за крави с бозаещи телета до нивото, необходимо за 

поддържането на настоящото производство. Подпомагане ще се отпуска на 

земеделски стопанин, който не притежава индивидуална млечна квота и отглежда  5 

или повече крави с бозаещи телета и/ или юници в стопанството. 

За да получат подпомагане по схемите за национални доплащания, обвързани 

с производството и схемите за специфична подкрепа земеделските стопани са 

задължени да отглеждат заявените животни най-малко 100 дни (от 10 юни 2014 г. до 

17 септември 2014 г.). Изискването за поддържане на определен процент от 

заявените животни по схемите за специфично подпомагане се заличава, отчитайки 

становището на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” за 

прилагане на изключвания съгласно Регламент 1122/2009, представено в резултат 

на Проучване № NAC/2012/006/BG на специфичното подпомагане по чл.68, 

параграф 1, буква „б” от Регламент (ЕО) №73/2009 в сектора на млякото и млечните 

продукти и сектора на овцете/козите. 

Схемите за специфична подкрепа за млечни крави и овце-майки и кози-

майки, които се прилагаха през 2013 г. се продължават. Определя се размерът на 

преходното подпомагане за млекопроизводители от общини в предишни уязвими 

зони, за които се прилага преходна помощ. В резултат на натрупания опит от 

прилагането на схемите за специфично подпомагане в животновъдството, се 

въвежда специална разпоредба в полза на кандидатите за подпомагане, които 

преместват всички животни заявени в един животновъден обект, в нов животновъден 

обект, без да се изисква изрично уведомяване на Държавен фонд „Земеделие”-

Разплащателна агенция. Продължава се прилагането и на схемата за подобряването 



на качеството на плодове и зеленчуци и схемата за ягоди и малини, необвързана с 

производството. С оглед необходимостта от насърчаване на икономически по-

уязвимите малки и средни стопанства, предлагаме от 2014 г. земеделските стопани 

да имат право да кандидатстват и по схема за преразпределително плащане. 

Преразпределителното плащане ще се предоставя под формата на завишено 

плащане за първите до 30 ха. 

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №2 се изменя и допълва 

и Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на 

заявления по схеми и мерки за директни плащания. В нея предлагаме да отпадне 

изискването за представяне от страна на земеделските стопани на заявление за 

регистрация, освен в случаите на първо подаване. Тази промяна има за цел 

значително опростяване на процедурите по кандидатстване за подпомагане. 

Доколкото в Интегрираната система за администриране и контрол са налични в 

електронен вариант всички данни от заявленията за подпомагане на всеки кандидат 

от предходната година, с предоставянето им на екран се изпълнява изискването на 

разпоредбите на правото на ЕС в областта на ОСП за предоставяне на т.нар. 

„предварително попълнени форми” или заявления за подпомагане на земеделските 

стопани, преди кандидатстването им за подпомагане. 

Също така, с цел недвусмислено идентифициране на правния субект, носещ 

отговорност при кандидатстване, последващ контрол и плащане, следва да се 

уточни, че при подаване на заявление/заявка за кандидатстване чрез упълномощено 

лице, упълномощителят е този, който носи отговорност за всички подадени данни и 

подписани декларации от лицето, което е упълномощил. 

При подаване на заявлението за подпомагане, кандидатът следва да 

декларира, че при участие в схемите за национални доплащания за тютюн и за 

говеда, необвързани с производството, в схемата за ягоди и малини, необвързана с 

производството, той продължава да извършва земеделска дейност, и е запознат, че 

това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на 

заявлението или на плащането на помощта: 

- е регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и 

поддържане на регистър на земеделските производители (обн. ДВ. бр.10 от 1999г.) 

или в база данни за производителите на тютюн и/или 

- е собственик на животно, животновъден обект или кошер, регистрирани в 

Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти 

на Българската агенция по безопасност на храните и/или 

- стопанисва най-малко 0,1 хектара земеделска площ. 

Предвид приключването на периода на действие на Програмата за развитие 

на селските райони на Република България за периода 2007-2013 г. и спецификата 

на поемането на петгодишен ангажимент от страна на земеделските стопани – 

бенефициенти по мярка 214 „Агроекологични плащания” е належащо да се уреди 

въпросът относно подаването на заявления за плащане от тези стопани през 



кампания 2014. През 2014 г., във връзка с приключване на програмата и очакване 

на новата такава, за периода 2014-2020 г., по мярка 214 „Агроекологични 

плащания” от досега действащата програма ще могат да се подават само заявления 

за плащане от настоящи бенефициенти по мярката, които са поели вече 

агроекологичен ангажимент, но няма да се подават заявления за нови бенефициенти 

и за поемане на нов ангажимент по мярката. 

Предложените изменения и допълнения няма да ангажират допълнителен 

финансов ресурс и не транспонират актове на ЕС, затова не се прилага таблица за 

съответствие с европейското законодателство. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители, предлагаме да издадете предложеният 

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. 

 

С уважение, 

БЮРХАН АБАЗОВ     ЯВОР ГЕЧЕВ 
Заместник-министър    Заместник-министър 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ЦМ/ДППП/ЛЧ/РСР 

 

 

 

 
гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55 

Тел: (+3592) 985 11 858, 985 11 182, Факс: (+3592) 981 79 552  



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.3,. 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., изм. и доп. ДВ. бр.23 и 

бр.110 от 2013г.) 
 

§ 1. В чл.1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.2 т.4 се заличава. 

2. В ал.3 се правят следните изменения и допълнения: 

а) създава се нова т.4: 

„4. схема за крави с бозаещи телета;”. 

б) досегашните точки 4, 5 и 6 стават съответно точки 5, 6 и 7. 

3. Създава се ал.6  

„(6) С наредбата се уреждат специалните изисквания за участие в схемата за 

преразпределително плащане.”. 

 

§ 2. В чл.3, ал.3 думите „без да посочват площи или животни” се заличават. 

 

§ 3. В чл.4 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.1 накрая се добавя „и продължават да извършват земеделска дейност”. 

2. Създава се нова ал.3: 

„(3) При подаване на общото заявление кандидатите за подпомагане заявяват 

участие в схемата и декларират, че продължават да упражняват земеделска дейност по 

смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители.”. 

3. Досегашната ал.3 става ал.4 и в нея след думите „по ал.1” се добавя „които 

извършват земеделска дейност”.  

 

§ 4. Член 5 се отменя. 

 

§ 5. В чл.9, ал.2, чл.10, ал.2,  чл.11, ал.2, чл.13, ал.1, т.3  и чл.14, ал.1, т.3 думите 

„най-малко 80 %” от се заличават. 

 

§ 6. В чл.11, ал.5 думите „и през 2013 г. в размер 60 %” се заменят с „през 2013 г. в 

размер 60 % и през 2014 г. в размер 40%” и думите „ал.3” се заменят с „ал.4”. 

 

§ 7. Създава се чл.11а: 

„Чл. 11а (1) Право на подпомагане по схемата за крави с бозаещи телета, има 

земеделски стопанин, който: 

1. не притежава индивидуална млечна квота; 

2. отглежда в стопанството си 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави 

с бозаещи телета, регистрирани в Системата за идентификация на животните и 

регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните. 

(2) Подпомагане по схемата за крави с бозаещи телета се изплаща, когато след 

подаване на заявлението за подпомагане земеделският стопанин продължава да отглежда 



кравите и/или юниците, заявени по схемата за крави с бозаещи телета, най-малко 100 дни 

от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, и не 

притежава индивидуална млечна квота най-малко до 30 ноември на годината на 

кандидатстване. 

(3) Помощта по схемата за крави с бозаещи телета се определя въз основа на броя 

на заявените за подпомагане крави и юници по схемата за крави с бозаещи телета, които 

реално се отглеждат в стопанството.”. 

 

§ 8. В чл.12 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.1 накрая се добавя „и не могат да кандидатстват по схемата за крави с 

бозаещи телета”. 

2. В ал.2 думите „с изключение на схемата по чл. 1, ал. 2, т. 4” се заличават. 

3. Създава се ал.3: 

„(3) Кандидатите за подпомагане по схемата за крави с бозаещи телета могат да 

кандидатстват за подпомагане едновременно и по схемите за национални доплащания.”. 

 

§ 9. След чл.15в се създава  Раздел III “б” Схема за преразпределително плащане. 

„Раздел III “б”  

Схема за преразпределително плащане 

Чл.15г. (1) Право на подпомагане по схемата за преразпределително плащане имат 

земеделски стопани, които имат право на плащане по схемата за единно плащане на площ  

(2) Преразпределителното плащане се предоставя под формата на завишено 

плащане на площ за първите до 30 ха. 

(3) Министърът на земеделието и храните определя със заповед условията и 

начинът за прилагане на преразпределителното плащане.”. 

 

§ 10. В чл.16 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.1 думите „ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6” се заменят с „ал. 2, т. 1, 2, 3 и 6”. 

2. В ал.3 думите „ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6 и ал. 3” се заменят с „ал. 2, и ал. 3, т.1, 2, 3, 4, 

5 и 6”. 

3. В ал.4 се правят следните изменения: 

а) в т.1 думите „,т. 1, 2, 3, 4 и 6” се заличават. 

б) В т.2 думите „1, 2, 3, 4 и” се заличават. 

4. В ал.6 думите „ал. 2, т. 4 и 6 и ал. 3” се заменят с „ал. 2, т. 6 и ал. 3 т.1, 2, 3, 4, 5 и 

6”. 

5. В ал.7 думите „по чл.5, ал.2” се заличават и думите „и чл. 11, ал. 2” се заменят с 

„чл. 11, ал. 2 и чл.11а, ал.2”. 

6. Създава се ал.8: 

„(8) Лицата, които кандидатстват по схемите по чл. 1, ал. 2, т. 6 и ал. 3, т.1, 2, 3, 4, 5 

и 6 са допустими за подпомагане и когато са преместили всички животни заявени в един 

животновъден обект, в нов животновъден обект, регистриран в Системата за 

идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската 

агенция по безопасност на храните.”. 

 

§ 11. . В чл.17 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Когато при проверките по ал. 3 се установи, че земеделските парцели са с 



допустима площ, по-малка от заявената, ДФ "Земеделие" - РА, намалява пропорционално 

на разликата допустимата за подпомагане площ за всяка отделна култура, декларирана в 

рамките на съответния земеделски парцел.”. 

2. Алинея 5 се изменя така: 

„(5) В срок до 10 януари на годината следваща годината на подаване на заявлението 

по ал. 1 кандидатите за подпомагане представят лично или чрез писмено упълномощен 

представител  в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на 

схеми и мерки за подпомагане", заявка за подпомагане по образец, която включва: 

1. площите на всяка една от културите по чл. 15б, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б", за 

които заявява подпомагане, както и случаите, когато от тях са добити две или повече 

реколти. В случай че на земеделските парцели, регистрирани по чл. 15б, ал. 1, т. 1, се 

отглежда повече от една култура, се посочва и площта на всяка култура в рамките на 

съответния земеделски парцел; 

2. сертифицираните количества от всеки един от продуктите по чл. 15б, ал. 1 и 

копия на издадените по чл. 15б, ал. 2 от БАБХ сертификати, издадени в периода от 1 

декември на предходната година до 30 ноември на годината на кандидатстване за 

подпомагане.”. 

 

§ 12. В § 1 на Допълнителните разпоредби т.3 се отменя. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 13. В Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на 

заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила 

от 19.02.2010 г.) (обн. ДВ. бр.22 от 2009г., изм. ДВ. бр.37 от 2009г., изм. ДВ. бр.14, бр.19, 

бр.22 и бр.55 от 2010г., ДВ. бр.18, бр.35, бр.51, бр.89 и бр.96 от 2011г., изм. и доп. ДВ. 

бр.21 от 2012г.,. ДВ. бр.23 от 2013г) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл.2, ал.2 думите „Общото заявление за подпомагане включва заявление за 

регистрация и заявление за подпомагане.” се заменят с „При първо подаване на общо 

заявление за подпомагане лицата по ал.1 попълват и заявление за регистрация.”. 

2. В чл.2а думите „могат да бъдат” се заменят със „са само”. 

3. В чл.3, ал.1, т.7 се правят следните изменения и допълнения: 

а) думата „регистрация” се заменя с „подпомагане”. 

б) буква „ж” се изменя така: 

„ж) при участие в схемите за национални доплащания за тютюн и за говеда, 

необвързана с производството, в схемата за ягоди и малини, необвързана с 

производството, продължава да извършва земеделска дейност; и е запознат, че това 

изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на 

плащането на помощта: 

- е регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 

регистър на земеделските производители (обн. ДВ. бр.10 от 1999г.) или в база данни за 

производителите на тютюн и/или 

- е собственик на животно, животновъден обект или кошер, регистрирани в 

Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на 

Българската агенция по безопасност на храните и/или 

- стопанисва най-малко 0,1 хектара земеделска площ.”. 

в) в б.”о” думите „схемите за национални доплащания” се заменят със „схемата за 



специфично подпомагане”. 

г) в т.”т” след думите „буква А” се добавя „и буква Б”. 

д) създава се буква „ф”: 

„ф) декларация за администриране на лични данни по Закона за защита на личните 

данни.”. 

4. Член 3а се изменя така: 

„Чл. 3а. (1) Лицата кандидатстващи за подпомагане за първи път попълват данните 

по чл. 3, ал. 1, т. 1 в заявлението за  регистрация по чл. 2, ал. 2.  

(2) Кандидатите за подпомагане, които се регистрират в СРКЗП за първа година, 

получават формуляри на заявлението за регистрация.”. 

5. В чл.5, ал.1 и в чл.9, ал.1 и ал.2  думата „регистрация” се заменя с „подпомагане”. 

6. В чл.10, ал.2 след думата „подпомагане” се добавя „в частта която е попълнена за 

съответния кандидат за подпомагане и подадените от него декларации”. 

7. В чл.12, ал.1 след думата „подпомагане” се добавя „и получи входящ номер”. 

8. В чл.14 се правят следните изменения и допълнения: 

а) в ал.1 думите „по всяко време преди да е започнала оторизация на плащането” се 

заменят с „в срок до 15-ти октомври на годината на подаване”. 

б) създава се нова ал.7: 

„(7) Не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на 

извършване на кръстосани проверки на тези заявления. Периодът за извършване на 

кръстосани проверки се обявява на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие".”. 

в) досегашната ал.7 става ал.8. 

9. Член 15 се изменя така: 

„Чл. 15. (1) Подаването на общо заявление с данните и декларациите по чл.3, на 

заявление за регистрация по чл.3а и на заявка за подпомагане по схемата за подобряване 

на качеството на плодове и зеленчуци и подписването на заявленията и съпровождащите 

приложения се извършват лично от кандидата или от упълномощено с изрично нотариално 

заверено пълномощно лице. 

 (2) Упълномощителят носи отговорност за всички подадени данни, подписани 

декларации и други действия извършени от лицето, което е упълномощил.”. 

10. В чл.17 се правят следните изменения и допълнения: 

 а) създава се нова ал.2: 

„(2) Разплащателната агенция публикува на интернет страницата на Държавен фонд 

"Земеделие", в системата за индивидуална справка, уведомителните писма по ал.1 в 

електронен вид. Общинските служби по земеделие съдействат на кандидатите за 

подпомагане за проверка на обявените уведомителни писма.”. 

б) досегашната ал.2 става ал.3 и в нея след думата „писма” се добавя „но не по-

късно от 1-ви декември в годината на кандидатстване”. 

в) досегашните ал.3, ал. 4, ал.5, ал.6 и ал.7 стават съответно ал. ал.4, ал.5, ал.6, ал.7 

и ал.8. 

11. В чл.18, ал.1 думите „чл.17, ал.5” се заменят с „чл.17, ал.6”. 

 

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 14. Наредбата се прилага за схемите за подпомагане и за заявленията за 

подпомагане, които се прилагат и подават от 2014 г. 

 



§ 15. През 2014 г. не се подават заявления за подпомагане по мярка 

"Агроекологични плащания", по реда на чл.4 от Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за 

условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.         
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