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ДО  

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

Д О К Л А Д 

oт 

Васил Грудев – заместник-министър на земеделието и храните 

  

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от  

06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

На основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 16, 

ал. 1 и ал. 2 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на 

Министерство на земеделието и храните внасям за одобрение проект на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба № 11 от  06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 

"Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 

2013 г. 

Основните изменения и допълнения са свързани с нотифицирани пред Европейската 

комисия промени, касаещи прилагането на направление „Въвеждане на сеитбообращение за 

опазване на почвите и водите“ от мярка 214 „Агроекологични плащания“. Описани са новите 

изисквания по отношение взимането на почвени проби. Измененията са свързани с промени в 



                

сроковете на пробовземането и размера на площите, от които трябва да бъдат взети почвени 

проби.  

В проекта за изменение и допълнение на Наредба № 11 от  06.04.2009 г. е разписано и 

измененото изискване по управление относно площите, върху които земеделските стопани 

трябва да осигурят растителна покрива през зимния период. 

Същевременно, в текста е отразено и актуализираното ниво на годишното 

компенсаторно плащане по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на 

почвите и водите“. С цел избягване на двойното финансиране от европейските фондове в 

областта на директните плащания и развитието на селските райони, размерът на плащанията е 

диференциран в зависимост от това дали площите се заявяват и като междинни култури за 

изпълнение изискването на поддържане на екологично насочени площи в стопанството.  

В резултат на промени в националната нормативна база се въвеждат нови Минимални 

изисквания по отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита (ПРЗ).  

Прецизирани са текстове относно заявяването на животни по направления от мярка 

214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 и мярка 10 „Агроекология и климат“ от 

ПРСР 2014-2020.  

Предложеният проект не предвижда разходването на допълнителни финансови 

средства и не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, а прецизира 

условията за прилагане на мярката. 

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

изменение и допълнение на Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на 

мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007 - 2013 г. е публикуван на интернет страницата на Министерство на земеделието 

и храните. 

Проектът е съгласуван в съответствие с разпоредбите на Правилата за изготвяне и 

съгласуване на проекти на актове в системата на Министерството на земеделието и храните. 

Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени.  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.9а от Закона за подпомагане на 

земеделските производители предлагам да одобрите предложения проект на Наредба за 



                

изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 

06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

 

 

С уважение:  

 

ВАСИЛ ГРУДЕВ 

Заместник-министър   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РСР 



НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 6 АПРИЛ 

2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 

"АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.  

(обн. ДВ. бр.29 от 2009г., изм. бр.19 от 2010г., изм. бр.18, бр.85, бр.103 от 2011г., изм. и 

доп. бр.23, бр.85 от 2012г., изм. бр.24, бр.92, доп. бр.105 от 2013г., изм. и доп. бр.24, изм. и 

доп. бр.36, доп. бр.89 от 2014г., изм. и доп. бр.16 от 2015г.) 

 

§ 1.  В чл. 13, ал. 6, т. 1 се изменя така: 

„1. за въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите: 

а) за площите, които не се използват за междинни култури съгласно Наредба № 3 

от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания   

– 90.88 евро/ха; 

б) за площите, които се използват за междинни култури съгласно Наредба № 3 от 

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

екологично насочени площи – 20.45 евро/ха;“. 

§ 2. В чл. 47 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1, т. 2  се изменя така: 

„ 2. осигуряват вземане на почвени проби за всички площи на ниво физически блок 

през първата година; осигуряват вземане на почвени проби за N на всеки 5 хектара от 

блока на земеделското стопанство през третата година и вземане на почвени проби за 

N,P,K на всеки 5 хектара от блока на земеделското стопанство през  четвъртата година на 

прилагане на направлението; на база на резултатите от агрохимичния анализ на взетите 

почвени проби през първата година се разработва план за балансирано торене (план за 

управление на хранителните вещества) за оставащия период на ангажимента, който се 

заверява от дипломиран агроном;“ 

2. В ал. 1, т. 3 думите „най-малко 50 % от“ се заличават.  

3. Алинея 6 се изменя така: 



„(6) Резултатът от анализа на почвените проби, извършен през третата и четвъртата 

година, се предоставя съответно с подаване на заявлението за подпомагане през 

четвъртата и петата година.“ 

§ 3. В § 5а, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 6 

април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 16 

от 2015 г.) се създават т. 4 и 5: 

„4. одобрените по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни 

породи, важни за селското стопанство" могат да кандидатстват за подпомагане с едни и 

същи животни и по направление " Традиционни практики за сезонна паша 

(пасторализъм)" от мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014 - 2020 г.; 

5. одобрените по направление "Традиционни практики за сезонна паша 

(пасторализъм)" могат да кандидатстват за подпомагане с едни и същи животни и по 

направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското 

стопанство" от мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014 - 2020 г.;“ 

§ 4. Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1, т. 2 се изменя така: 

„Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1, т. 2 

Минимални изисквания по отношение на минералните торове и продуктите за 

растителна защита (ПРЗ) 

1. В крайбрежните заливаеми ивици на реките не се складират ПРЗ и минерални 

торове. 

2. Опаковки, специални облекла и оборудване, свързани с торенето, не се мият в 

реки, язовири и други повърхностни водни обекти. 

3. Не се тори в пояс II на санитарно-охранителната зона [1] на водоизточниците за 

питейно-битово водоснабдяване, в които съдържанието на нитрати е по-високо от 35 

милиграма на литър. 

4. Минералните торове се съхраняват и превозват при спазване на санитарно-

хигиенните изисквания и на изискванията за пожарна и взривна безопасност по начин, 

който изключва увреждане на здравето на хората, животните и околната среда. 



5. Земеделските производители водят на отчет употребените количества и видове 

минерални торове за всяко поле. 

6. Земеделските производители водят дневник за проведените химични обработки 

и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества за всяко 

поле по образец, одобрен от министъра на земеделието и горите. 

7. забранява се прилагането на продукти за растителна защита чрез въздушно 

пръскане, с изключение на случаите на издадено писмено разрешение от директора на 

областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). 

8. Оборудването за прилагане на продукти за растителна защита следва да премине 

задължителна проверка по отношение на безопасността и опазването на здравето на 

хората и околната среда и да притежава удостоверение за техническа изправност и знак за 

периодична проверка за техническата изправност. 

9. Земеделските производители купуват продукти за растителна защита само от 

лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и притежават удостоверение за 

търговия с продукти за растителна защита, издадено от директора на ОДБХ. 

10. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Посевен и посадъчен 

материал за биологично производство, включен в приложение № 5, част А на Наредба № 

8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ. бр.19 от 13 Март 2015г.), не се използва, без 

да притежава растителен паспорт или етикет/и, издаден/и от национална организация по 

растителна защита (НОРЗ) на държава член на ЕС. 

11. Земеделските производители на семена и посадъчен материал от видове, 

посочени в приложение № 5, част А на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол 

(ДВ. бр.19 от 13 Март 2015г.), притежават удостоверение за регистрация в официалния 

регистър на БАБХ по чл. 23, ал. 1 от Закона за защита на растенията. 

12. Земеделските производители използват предпазно работно облекло при 

извършване на растителнозащитни дейности. 

13. Последното растителнозащитно мероприятие е извършено така, че е спазен 

карантинният срок на ПРЗ при прибирането на реколтата, което се отбелязва в дневник за 

проведените химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и 

биологично активни вещества. 



14. Земеделските производители употребяват продукти за растителна защита в 

съответствие с нивото на тяхната квалификация, както следва:  

а) продукти за растителна защита от първа професионална категория на употреба – 

от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията и под 

контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално 

направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“; 

б) продукти за растителна защита от втора професионална категория на употреба – 

от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията;  

в) продукти за растителна защита от непрофесионална категория на употреба – от 

лица, навършили 18 години. “ 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с 

изключение на § 1, който се прилага за плащания по заявления за подпомагане, подадени 

след 1 март 2016. 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните  

 

 

 

 

 

 

 

 

РСР 


