
 

 

  

 

 

 

 

 

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  

Васил Грудев – заместник-министър на земеделието и храните 

 

 

 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 27 

февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки 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 № 5 от 27 февруари 2009 г. 

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

На 23 април 2015 г. на заседание на Комитета по директни плащания беше 

представен и единодушно приет проект на регламент за удължаване на срока за 

подаване на заявления в рамките на Кампания 2015 г. Удължаването на срока засяга 

всички схеми и мерки за директни плащания, преходна национална помощ и мерките 

по Програмата за развитие на селските райони, за които се кандидатства с единното 

заявление за подпомагане.  

Удължаването на срока до 15 юни e възможно само за 2015 г. и e доброволно за 

прилагане от държавите на базата на национално решение, след влизане в сила на 

регламента на ЕК. При удължаване на стандартния срок за подаване на заявления 

автоматично се удължава и периодът на подаване на заявления със санкция с 25 

календарни дни след датата фиксирана за удължаване. 

Чрез удължаването на срока ще се предостави повече време за земеделските 

стопани за запознаване с новостите в политиката и вземането на решение за схемите, по 

които да кандидатстват. Удължаването е  съобразено с графика на проверки във връзка 



с критериите и условията за подпомагане по схемите за директни плащания и мерките 

от ПРСР 2014-2020. В тази връзка са и измененията в предложеният проект на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване 

на заявления по схеми и мерки за директни плащания, преходна национална помощ и 

мерките по Програмата за развитие на селските райони, за които се кандидатства с 

единното заявление за подпомагане, а именно: срокът за подаване на заявленията по 

схемите за директни плащания и мерките, базирани на площ за 2015 г. е от 1 март до 29 

май, а срокът за извършване на промени в получилите УИН заявления и в приложените 

документи, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски 

парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки се удължава до 12 юни. 

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 № 5 от 2009 г. 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 № 5 от 2009 г. за 

условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки 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 Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”, дирекции „Поземлени 

отношения и комасация“, „Наблюдение, координация и контрол на Разплащателна 

агенция”, „Развитие на селските райони”, „Административно и правно обслужване”, 

„Финансово управление“, от Държавен фонд “Земеделие“ – Разплащателна агенция и 

Работна група 7 „Земеделие”, представено e копие и на Парламентарния секретар. 

Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

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

подпомагане на земеделските производители, предлагам да издадете предложения 

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и 

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

 

С уважение: 

 

ВАСИЛ ГРУДЕВ, 

Заместник-министър  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И 

РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ 

ПЛАЩАНИЯ  

 

 

(обн. ДВ. бр. 22 от 2009г., изм. бр. 37 от 2009 г., бр.14, 19, 22 и 55 от 2010 г., 

бр.18, 35, 51, 89 и .96 от 2011 г., бр.21 от 201г., бр. 23 от 2013 г., бр. 22 от 2014 г., бр.16 

и 31 от 2015 г.,) 

 

 

Параграф единствен. В Преходните разпоредби се създава  § 1г: 

„§ 1г. През 2015 г.: 

1. Срокът за подаване на заявления по чл. 4, ал.1 е до 29 май. 

2. Срокът по чл.11, ал.1 за извършване на промени в получилите УИН заявления 

и в приложените документи, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, 

както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки, е до 12 

юни.“. 

 

 


