
  

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
    Заместник -министър  на  з емеделието  и  храните 
 

 

ДО 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

 

Д О К Л А Д  

от  

Свилен Костов – заместник-министър на земеделието и храните 

 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 

2015 г.  за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

На основание чл. 15, ал.1 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на 

актове в системата на Министерството на земеделието и храните внасям за одобрение 

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и 

реда за прилагане на схемите за директни плащания (Наредба № 3/ 2015 г.). 

С предложения проект се прецизират текстовете на чл. 29, ал. 1, т. 3, чл. 30, ал. 1, 

т. 3 и чл. 31, ал.1, ал. 3 от Наредба № 3 от 2015 г., като се уточнява, че изискваният 

минимален добив от изброените плодове и зеленчуци трябва да бъде и реализиран.  

В чл. 32, ал. 1, 2 и 3 се изброяват необходимите документи за целите на 

подпомагането по чл. 29, 30 и 31 от същия нормативен акт, като целта на промяната е 

изрична регламентация на документите, с които кандидатите по схемите за обвързана 

директна подкрепа за плодове и зеленчуци удостоверяват реализираната от тях 

продукция. Така с проекта се предвижда кандидатите по схемите по чл. 29, 30 и 31 да 

представят следните документи, които доказват реализация на произведената от тях 

продукция: 

- фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, 

когато кандидатите са търговци по смисъла на Търговския закон; 

- документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато 

кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица; 



- документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато 

кандидатите имат обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и 

зеленчуци, регистрирани съгласно чл.12 от Закона за храните в група 02 от регистъра 

на храни от неживотински произход към националния електронен регистър на обектите 

за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински 

произход на Българската агенция по безопасност на храните. В текста на ал. 1 се 

предвижда и представянето на опис на доказателствените документи за реализирана 

продукция. 

Същевременно с предложението се регламентира и контролът по отношение 

отпускането на средства по горецитираните схеми за обвързана подкрепа въз основа на 

представените от кандидатите документи, като се създава чл. 32а, съгласно който 

когато след извършена оторизация Държавен фонд "Земеделие" установи недължимо 

платени и надплатени суми по схемите по чл. 29, 30 и 31, предприема необходимите 

действия за събирането им съгласно чл. 27 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители. 

Предложеният проект няма да ангажира допълнителен финансов ресурс. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на 

схемите за директни плащания и докладът от заместник-министъра на земеделието и 

храните са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и 

храните за срок от 14 дни. 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за 

условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания е съгласуван в 

съответствие с разпоредбите на Раздел II от Правилата за изготвяне и съгласуване на 

проекти на актове в системата на министерството на земеделието и храните от „Правно 

обслужване и обществени поръчки”, „Пазарни мерки и организации на производители“, 

Държавен фонд “Земеделие“-Разплащателна агенция, Българската агенция по 

безопасност на храните и Работна група 7 „Земеделие”. Направените целесъобразни 

бележки и предложения са отразени. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 32, ал.5 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители, предлагам да издадете предложената 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за 

прилагане на схемите за директни плащания. 

 

СВИЛЕН КОСТОВ, 

Заместник-министър  



Проект 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ 

ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 

(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и 80 от 2015 г., изм. и доп., бр. 16 и 50 от 

2016 г.) 

 

§ 1. В чл. 29, ал. 1, т. 3 след думите „е получен“ се добавя „и реализиран“. 

 

§ 2.  В чл. 30, ал. 1, т. 3 след думите „е получен“ се добавя „и реализиран“.   

 

§ 3. В чл. 31, ал. 1, т. 3 след думите „е получен“ се добавя „и реализиран“.   

 

§ 4. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. Алинея 1 се изменя така:  

„Чл. 32. (1) Кандидатите по схемите по чл. 29, 30 и 31 удостоверяват 

минимални добиви от заявените площи за заявената култура, като представят 

документи, които доказват реализацията на произведената продукция през 

годината на кандидатстване, както и декларация за произведена продукция и 

опис на документите по образец, утвърден от изпълнителния директор на 

Държавен фонд „Земеделие“.“ 

 

2. Създават се нови ал. 2 и 3: 

„(2) Документите по ал. 1, които доказват реализацията на продукцията, са 

следните:  

1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално 

устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на Търговския закон; 

2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато 

кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица. 

 

(3) Кандидати по ал. 2, т. 1 с обекти за производство и/или пакетиране на 

храни от плодове и зеленчуци, регистрирани съгласно чл. 12 от Закона за 

храните в група 02 от регистъра на храни от неживотински произход към 

националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на 

едро и дребно с храни от животински и неживотински произход на БАБХ, 

могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за 

счетоводството за преработена от тях собствена продукция.“ 



 

3. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7 и 8.  

 

 § 5. Създава се чл. 32а: 

„Чл.32а. Когато след извършена оторизация на плащания по схемите по чл. 

29, 30 и 31 Държавен фонд "Земеделие" установи недължимо платени и 

надплатени суми, предприема необходимите действия за събирането им 

съгласно чл. 27 от ЗПЗП.“ 

 

 

Заключителни разпоредби 

  

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник. 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 

 

 

 


