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Цели


запазване и поддържане на постоянно затревени площи с висока
природна стойност и свързваните с тях видове, чрез насърчаване
или възстановяване на традиционните практики за управление на
полуестествените затревени площи;



предотвратяване на бъдещата загуба на затревени площи,
причинена от превръщането им в обработваеми земеделски
земи или преизпасването им;



опазване на биологичното разнообразие и защита, поддържане и
възстановяване на благоприятния статус на местата от Натура
2000, преди да са влезли в сила задължителните ограничения,
наложени от плановете им за управление и заповедите за
обявяването им, издадени съгласно Директива 92/43/ЕИО на
Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L, бр. 206 от 22 юли
1992 г.);



опазване на застрашените от изчезване редки породи и
традиционни сортове растения;



предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на
управлението им;



повишаване на почвеното плодородие.

Подпомагането се предоставя под формата на годишно агроекологично
плащане при спазване на изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
(Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
2. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. за установяване на правилата за директни
плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на
общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) №
637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент
(ЕС) № 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
3. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и Съвета
относно финансирането, управлението и мониторинга на общата
селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78,
(ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и
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(ЕО) № 485/2008 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ L, бр. 347
от 20 декември 2013 г.).
Мярка 10 „Агроекология и климат“ дава възможност за прилагане на
голям набор от дейности насочени към опазването на околната среда и
правилното управление на земеделските ресурси. По мярката се
подпомагат шест направления и включените в тях дейности.

ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
Министерството на земеделието и храните предоставя на Държавен фонд
"Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), в срок до 28 февруари
всяка година географски цифрови данни за националните паркове и
резервати по категории съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Когато земеделски парцел или част от него, който попада на територията
на резерват или национален парк, определен по реда на ЗЗТ и фигурира в
географските цифрови данни, целият За подпомагане могат да
кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически
лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за
подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и са регистрирани в
Системата за идентификация на земеделските парцели и/или в Системата
за идентификация и регистрация на животните от Интегрираната система
за администриране и контрол (ИСАК) в зависимост от направлението, по
което кандидатстват.
парцел не се одобрява за подпомагане по мярка 10 "Агроекология и
климат".
Срокът на агроекологичния ангажимент започва да тече от началото на
годината на подаване и на одобрение на "Заявлението за
подпомагане", което през първата година на кандидатстване е и
"Заявление за плащане". През всяка следваща година кандидатите за
подпомагане подават "Заявление за плащане".
След изтичане на пет годишния срок на ангажимента, кандидатите могат
да удължават прилагането на агроекологичните си дейности ежегодно до
изтичане на програмния период.
Кодовете на агроекологичните дейности са посочени в Приложение № 1
на настоящия документ.
Важно!!!
Бенефициентите не могат да кандидатстват за подпомагане по мярка
10 „Агроекология и климат“:
• С един и същи земеделски парцел и/или жовиотни по мярка 11
„Биологично земеделие“, с изключение на направление „Контрол на
почвената ерозия“ и/или животните по направление „Опазване на
застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“
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или
• С едни и същи земеделски парцел и/или жовиотни по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013, с изключение на земеделски парцели,
заявени по направление „Контрол на почвената ерозия“ от мярка 10
„Агроекология и климат“ на ПРСР 2014-2020 г. и по направление
„Биологично растениевъдство“ от мярка 214“Агроекологични плащания“
от ПРСР 2007-2013г.
Важно!!!
Препоръчително е всеки, решил да кандидатства по ПРСР, да прочете
внимателно наредбата към мярката, която го интересува, за да се
запознае с възможностите и условията за подпомагане. Наредбите
са публикувани на електронната страница на Министерството на
земеделието и храните www.mzh.government.bg
Бланките на Заявленията са публикувани в приложенията на
НАРЕДБА 5 от 27.02.2009 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.)
Мярка 10 „Агроекология и климат“ има следните седем направления:
1. Направление „Възстановяване и поддържане на постоянно
затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС)
2. Направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите
видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с
орнитологично значение“
3. Направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел и
Египетски лешояд в обработваеми с орнитологично значение“
4. Направление “Контрол на почвената ерозия“
5. Направление „Традиционни практики за сезонна паша
(пасторализъм)“
6. Направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи,
важни за селското стопанство“
7. Направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове,
важни за селското стопанство“
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1. НАПРАВЛЕНИЕ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННО
ЗАТРЕВЕНИ ПЛОЩИ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ (ВПС)
Направление „Възстановяване и поддържане на постоянно
затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС) предоставя
подпомагане във физически блокове, попадащи в специализирания слой на
земи с висока природна стойност /ВПС/.
1.1 ДОПУСТИМОСТ
Допустими за подпомагане по това направление се считат земеделски
парцели, попадащи във физически блокове, които имат географско
пресичане със специализиран слой с ВПС, с повече от 100 кв. м.
Когато част от физическият блок е определен като ВПС, дейностите
могат да се прилагат на територията на целия физически блок.
Бенефициентите, чиито земи попадат в слой ВПС, могат да ги заявяват за
участие по направлението.
Допустими за подпомагане са за земеделски парцели, които попадат във
физически блокове с начин на трайно ползване "Пасищпа, мери и
ливади", в това число "Естествени пасища и ливади", "Горски ливади и
пасища" и "Смесено земеползване", които имат географско пресичане
със специализиран слой с ВПС, с повече от 100 кв. м.
Регистрирането на земеделските площи се извършва чрез географски
информационни средства, като бенефициентът посочва границите на
всеки използван от него през текущата стопанска година парцел. При
регистрирането на земеделските площи, кандидатът получава от
Областна служба „Земеделие“ (ОСЗ) визуализирани на екран географски
данни в цифров вид в рамките на Системата за регистрация на
кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане
(СРКЗП) за заявените от него площи наложени върху слой „Земи с висока
приоритетна стойност“. Системата извършва автоматизирани проверки за
правилно заявяване по направлението, което се предоставя на
бенефициента.
Агроекологичните дейности по направлението се прилагат за период от
пет последователни години върху една и съща площ. За периода на
ангажимента, бенефициента е длъжен да спазва 90 % географското
припокриване на първоначално одобрените площи по направлението.
Бенефициентите, трябва да притежават правно основание съгласно чл. 2а
от Наредба № 5 от 2009г. за условията и реда за подаване на заявления
по схеми и мерки за директни плащания за заявените земеделски парцели
към 31 май на годината през която се подава заявление за подпомагане.
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Условия на допустимост:


Земеделските стопани кандидатстващи по направлението, е
необходимо да са регистрирани в ИСАК и да обработват
постоянно затревени площи с ВПС.

Важно!!!
От обхвата на направлението се изключват постоянно затревените площи
в зоните на НАТУРА 2000 с влезли в сила заповеди за тяхното обявяване,
Националните паркове и резервати.


Минималната площ за участие по направлението е 0,5 ха.



Бенефициенти по направлението могат да бъдат земеделски
стопани – физически и юридически лица, както и еднолични
търговци



Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение с
минимална продължителност 18 часа или демонстрационна
дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по
осведомяване“ от ПРСР 2014-2020, с минимална продължителност 3
дни или да докажат наличие опит.

Важно!!!
Наличие на опит се признава:
• Чрез документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ
опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013
• Чрез предоставяне на диплома за средно професионално, висше
образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен
„доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна
медицина.
Изискванията за опит се считат за изпълнени при поемане на нов
ангажимент по съответното направление, в случай че земеделските
стопани вече са доказали, че са преминали агроекологично обучение или
демонстрационните дейности, или са доказали опит по предходен
ангажимент.
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1.2 УСЛОВИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ
Бенефициентите избират дали да поддържат земеделските площи
чрез паша или косене.
Изисквания за поддържане чрез
паша






Спазване
на
гъстотата
и
животинските единици (ЖЕ) в
зависимост от природните,
климатични и почвени услови, с
цел осигуряване на добро
екологично
състояние
на
ливадите
и
пасищата
и
поддържане
на
постоянна
тревна покривка от 0,3-1 ЖЕ/ха.
Забранено е използването на
минерални торове и продукти
за растителна защита.
Забранява се изграждането на
нови отводнителни системи.

Изисквания за поддържане чрез
косене


Забранено е ползването на
минерални торове и продукти за
растителна защита.



Забранява се изграждането на
нови отводнителни системи.



Първата коситба за равнините и
хълмистите райони трябва да
бъде от 15 юни до 15 юли.



Първата коситба за планинските
райони трябва да бъде от 30 юни
до 15 август.



Косенето се извършва ръчно или
с косачка за бавно косене, да е от
центъра към периферията на
ливадата и с бавна скорост или
от единия към другия край на
парцела.



Окосената трева трябва да се
изнася от затревената площ или
да се изсушава и събира на
купове.



Бенефициентите са задължени
да
водят
дневник
на
прилаганите
агроекологични
дейности
в
земеделското
стопанство.

Важно!!!
Коефициентите за преобразуване
на животните в животински
единици са както следва:
-

Бикове, крави и други животни
от рода на едрия рогат добитък
на възраст над две години и
животни от семейство коне на
възраст над шест месеца – 1,0
ЖЕ;

-

Животни от рода на едрия рогат
добитък на възраст от шест
месеца до две години – 0,6 ЖЕ;

-

Животни от рода на едрия рогат
добитък на възраст под шест
месеца – 0,4 ЖЕ;

-

Животни от рода на овцете и
козите – 0,15 ЖЕ;
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Подпомагането се предоставя
под формата на годишни
плащания
на
хектар
за
постоянно затревена площ с
ВПС чрез паша – 126,80 евро/ха;

Подпомагането се предоставя
под формата на годишни
плащания
на
хектар
за
постоянно затревена площ с ВПС
чрез косене 113,51 евро/ха;

Важно!!!
Бенефициентите по направление „Възстановяване и поддържане на
затревени площи с висока природна стойност“ НЕ МОГАТ да
кандидатстват за подпомагане върху един и същи парцел за затревени
площи по мярка „Биологично земеделие“
1.3 УСЛОВИЯ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Финансова помощ за направлението не се предоставя или се
намалява, когато:


Кандидатът за подпомагане стопанисва земеделска площ с
размери по-малки от 0,5 ха., при минимален размер на парцела
0,1 ха.;



При административни проверки или проверки на място са
установени по-малко от минималния изискван брой животни или
животински единици;



Земеделските стопани и/или упълномощени техни представители
възпрепятстват извършването на проверката на място;



За една и съща площ са подадени две или повече заявления за
подпомагане и застъпването на площите не е отстранено;



Земеделските стопани в заявлението за подпомагане/плащане за
прилагането на агроекологични дейности по направлението са
заявили, че ще поддържат част от затревените площи чрез паша и
друга част чрез косене и в заявлението за подпомагане/плащане не
са декларирали животни – за площите с паша не се отпуска
финансова помощ;



Земеделските стопани са отбелязали грешен агроекологичен код
срещу извършваните дейности в заявлението;



Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, поиска
допълнителна информация и такава не бъде предоставен в срок
от 15 работни дни;
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2. Направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите
видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с
орнитологично значение“
2.1 ДОПУСТИМОСТ
Предоставя се подпомагане във физически блокове, попадащи в
специализирания слой на земи с висока природна стойност.
Допустими за подпомагане земеделски парцели, които с цялата си
площ попадат в специализиран слой на местообитанията на зимуващите
видове гъски, червеногушите гъски, ливаден блатар.
По това направление се подпомага опазване на обработваемите
земеделски площи с висока природна стойност.
Важно!!!
От направлението се изключват земи попадащи в обхвата на
националните паркове и резервати.
Бенефициентите, трябва да притежават правно основание
съгласно чл. 2а от Наредба № 5 от 2009г. за условията и реда за подаване
на заявления по схеми и мерки за директни плащания за заявените
земеделски парцели към 31 май на годината през която се подава
заявление за подпомагане. Бенефициентите, чиито земи попадат в
специализираните слоеве на земи с висока природна стойност, могат
да ги заявят за участие в направлението.
Регистрирането на земеделските площи се извършва чрез
географски информационни средства, като бенефициентът посочва
границите на всеки използван от него през текущата стопанска година
парцел. При регистрирането на земеделските площи, кандидатът получава
от Областна служба „Земеделие“ (ОСЗ) визуализирани на екран
географски данни в цифров вид в рамките на Системата за регистрация на
кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане
(СРКЗП) за заявените от него площи наложени върху следните слоеве:
-

Слой на местообитанията на зимуващите видове гъски;
Слой на местообитанията на червеногушите гъски;

Системата извършва автоматизирани проверки за правилно заявяване по
направлението, което се предоставя на бенефициента.
Важно!!!
Агроекологичните дейности по направление „Поддържане на
местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в
обработваеми земи с орнитологично значение“ могат да не се прилагат

11

върху едни и същи площи за едни и същи блокове на земеделското
стопанство в петгодишен период от поемане на агроекологичният
ангажимент. Одобрената площ за прилагане на агроекологичните
дейности по направлението може да бъде намалена с не повече от 10 %
спрямо площта, за която има поет агроекологичен ангажимент.
Условия на допустимост:


Бенефициентите кандидатстващи по направлението, е
необходимо да са регистрирани в ИСАК и да изпълняват
дейностите по направлението в обработваемите земеделски земи с
висока природна стойност;



Минималната площ за участие по направлението е 0,3 ха;



Бенефициенти по направлението могат да бъдат земеделски
стопани – физически и юридически лица, както и еднолични
търговци;



Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение с
минимална продължителност 18 часа или демонстрационна
дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по
осведомяване“ от ПРСР 2014-2020, с минимална продължителност 3
дни или да докажат наличие опит.

Важно!!!
Наличие на опит се признава:
• Чрез документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ
опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013
• Чрез предоставяне на диплома за средно професионално, висше
образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен
„доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна
медицина.
Изискванията за опит се считат за изпълнени при поемане на нов
ангажимент по съответното направление, в случай че земеделските
стопани вече са доказали, че са преминали агроекологично обучение или
демонстрационните дейности, или са доказали опит по предходен
ангажимент.
2.2 УСЛОВИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ
Бенефициентите могат да изберат да прилагат една от следните
дейности от направление Поддържане на местообитанията на
зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с
орнитологично значение“:
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Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в
местообитанията на зимуващите видове гъски на минимум 50 % от
заявените по дейността площи;



Засяване и отглеждане на минимум 50 % есенни зърнено-житни
култури и минимум 30 % царевица от заявената по дейността площ
в местообитанията на червеногушата гъска;



Земеделските стопани поемат ангажимента да не прибират
реколтата от зърнено-житни култури преди 31 юли в площи с
местообитания на ливадния блатар.

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на
хектар земеделска площ – евро/ха:





За засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни
култури в местообитанията на зимуващите видове
гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи –
81,59 евро/ха;
За засяване и отглеждане на есенни зърнено- житни
култури в местообитанията на червеногушата гъска–
103,68 евро/ха;
За прибирането на реколтата след 31 юли в площи с
гнезда на ливадния блатар – 109,93 евро/ха;

2.3 УСЛОВИЯ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Финансова помощ за направлението не се предоставя или се намалява,
когато:
 Кандидатът за подпомагане стопанисва земеделска площ с
размери по-малки от 0,3 ха., при минимален размер на
парцела 0,1 ха.;
 Земеделските стопани и/или упълномощени техни
представители
възпрепятстват
извършването
на
проверката на място;
 За една и съща площ са подадени две или повече заявления
за подпомагане и застъпването на площите не е отстранено;
 Земеделските
стопани
са
отбелязали
грешен
агроекологичен код срещу извършваните дейности в
заявлението;
 Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
поиска допълнителна информация и такава не бъде
предоставена в срок от 15 работни дни;
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3. Направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел и
Египетски лешояд в обработваеми с орнитологично значение“

3.1 ДОПУСТИМОСТ
Предоставя подпомагане във физически блокове, попадащи
специализирания слой на земи с висока природна стойност.

в

Допустими за подпомагане земеделски парцели, които попадат с цялата си
площ в специализиран слой на местообитанията на Царски орел и
Египетски лешояд.
Важно!!!
Специализираният слой включва всички площи, които попадат
едновременно в зоните на местообитанията на Царски орел и Египетски
лешояд и във физически блокове, които през 2014 г. са с начин на трайно
ползване "обработваема земя" в Системата за идентификация на
земеделските парцели.
Бенефициентите, трябва да притежават правно основание съгласно чл. 2а
от Наредба № 5 от 2009г. за условията и реда за подаване на заявления
по схеми и мерки за директни плащания за заявените земеделски парцели
към 31 май на годината през която се подава заявление за подпомагане.
Бенефициентите, чиито земи попадат в специализираните слоеве на земи с
висока природна стойност, могат да ги заявят за участие в направлението.
Регистрирането на земеделските площи се извършва чрез географски
информационни средства, като бенефициентът посочва границите на
всеки използван от него през текущата стопанска година парцел. При
регистрирането на земеделските площи, кандидатът получава от Областна
служба „Земеделие“ (ОСЗ) визуализирани на екран географски данни в
цифров вид в рамките на Системата за регистрация на кандидатите, на
заявленията за подпомагане и на заявките за плащане (СРКЗП) за
заявените от него площи наложени върху следните слоеве:
 Слой на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд;
Системата извършва автоматизирани проверки за правилно заявяване по
направлението, което се предоставя на бенефициента.

Важно!!!
Агроекологичните дейности по направление „Поддържане на
местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми с
орнитологично значение“ се прилага върху едни и същи площи за едни и
същи блокове на земеделското стопанство в петгодишен период от
поемане на агроекологичният ангажимент.
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Одобрената площ за прилагане на агроекологичните дейности по
направлението може да бъде намалена с не повече от 10 %, като всяка
година поне 90 % от площта по направлението се припокрива географски с
площта, за която има поет агроекологичен ангажимент.
Условия на допустимост:


Бенефициентите
кандидатстващи
по
направлението,
е
необходимо да са регистрирани в ИСАК и да изпълняват
дейностите по направлението в обработваемите земеделски земи с
висока природна стойност.



Минималната площ за участие по направлението е 0,3 ха.



Бенефициенти по направлението могат да бъдат земеделски
стопани – физически и юридически лица, както и еднолични
търговци;



Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение с
минимална продължителност 18 часа или демонстрационна
дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по
осведомяване“ от ПРСР 2014-2020, с минимална продължителност
3 дни или да докажат наличие опит.

Важно!!!
Наличие на опит се признава:
• Чрез документ за преминато обучение или документ,
удостоверяващ опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“
от ПРСР 2007-2013
• Чрез предоставяне на диплома за средно професионално, висше
образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или
ветеринарна медицина.
Изискванията за опит се считат за изпълнени при поемане на нов
ангажимент по съответното направление, в случай че земеделските
стопани вече са доказали, че са преминали агроекологично обучение или
демонстрационните дейности, или са доказали опит по предходен
ангажимент.
3.2 УСЛОВИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ
Бенефициентите могат да изберат да прилагат по направление
„Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в
обработваеми с орнитологично значение“ дейности за превръщане на
обработваеми земи, които са местообитания на Царски орел или
Египетски лешояд в постоянно затревени площи.
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Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на
хектар земеделска площ – евро/ха:
 За превръщането на обработваемите земи, които са
местообитания на Царски орел или Египетски лешояд, в постоянно
затревени площи– 278 евро/ха;
3.3 УСЛОВИЯ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Финансова помощ за направлението не се предоставя или се
намалява, когато:


Кандидатът за подпомагане стопанисва земеделска площ с
размери по-малки от 0,3 ха., при минимален размер на парцела
0,1 ха.;



Земеделските стопани и/или упълномощени техни представители
възпрепятстват извършването на проверката на място;



За една и съща площ са подадени две или повече заявления за
подпомагане и застъпването на площите не е отстранено;



Земеделските стопани са отбелязали грешен агроекологичен код
срещу извършваните дейности в заявлението;



Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, поиска
допълнителна информация и такава не бъде предоставена в срок
от 15 работни дни;

4. Направление “Контрол на почвената ерозия“
4.1 ДОПУСТИМОСТ
Подпомагането се осъществява на територията на България, с
изключение на Националните паркове и резервати.
Това направление позволява бенефициентите да прилагат една или
комбинация от следните дейности:
 Превръщане на обработваеми земи в пасища, чрез използване на
многогодишни тревни смески;


Противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения,
чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните
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насаждения и прокарване и поддържане на оттокоотвеждащи
бразди напречно на склона;
Противоерозионни мероприятие в обработваеми
земичрезсъздаване и поддържане на буферни ивици и , поясно
редуване на културите.

Бенефициентите, трябва да притежават правно основание съгласно чл. 2а
от Наредба № 5 от 2009г. за условията и реда за подаване на заявления
по схеми и мерки за директни плащания за заявените обработваеми
земеделски площи към 31 май на годината през която се подава заявление
за подпомагане.
Регистрирането на земеделските площи се извършва чрез географски
информационни средства, като бенефициентът посочва границите на
всеки използван от него през текущата стопанска година парцел. При
регистрирането на земеделските площи, кандидатът получава от
Областна служба „Земеделие“ (ОСЗ) визуализирани на екран географски
данни в цифров вид в рамките на Системата за регистрация на
кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане
(СРКЗП) за заявените от него площи наложени върху: актуалната
цифрова ортофотокарта за дадения район, специализирания слой
„Физически блокове“ и окончателния специализиран слой „Площи,
допустими за подпомагане“.
Важно!!!
В случай, че площите, които бенефициентът ще заяви за подпомагане
попадат в слой „Площи, допустими за подпомагане“, те биха могли да
бъдат заявени по направлението.
Ангажиментите са върху едни и същи площи за период от пет години. За
периода на ангажимента (5 години), бенефициента е длъжен да спазва 90
% географско припокриване на първоначално одобрените площи по
направлението.
Условия на Допустимост


Бенефициентите кандидатстващи по направлението, е необходимо
да са регистрирани в ИСАК.



Минималната площ за участие по направлението е 0,5 ха.



Бенефициенти по направлението могат да бъдат земеделски
стопани – физически и юридически лица, както и еднолични
търговци.



Бенефициенти по направлението, трябва да предоставят план за
противоерозионни дейности с описани номера на парцели, за които
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се прилагат дейностите, изготвен от дипломиран агроном през
първата година на кандидатстване.


Бенефициенти по дейността поемат ангажимент да водят
дневник (регистър) на стопанството за всички земеделски
дейности, извършени в земеделските земи, предмет на поетото
пет годишно задължение.


Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение с
минимална продължителност 18 часа или демонстрационна
дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по
осведомяване“ от ПРСР 2014-2020, с минимална продължителност
3 дни или да докажат наличие опит.

Важно!!!
Наличие на опит се признава:
• Чрез документ за преминато обучение или документ,
удостоверяващ опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“
от ПРСР 2007-2013
• Чрез предоставяне на диплома за средно професионално, висше
образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или
ветеринарна медицина.
Изискванията за опит се считат за изпълнени при поемане на нов
ангажимент по съответното направление, в случай че земеделските
стопани вече са доказали, че са преминали агроекологично обучение или
демонстрационните дейности, или са доказали опит по предходен
ангажимент.
4.2 УСЛОВИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ
Бенефициентите по направлението могат да изберат да прилагат една
от следните дейности:
•

Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно
затревени площи, чрез използване на многогодишни тревни
смески;



Противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения:
- Чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните
насаждения;
- Прокарване и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно
на склона;



Противоерозионни мероприятия в обработваеми земи:
- Създаване и поддържане на буферни ивици – ширината на
ивиците е от 4 до 8 метра. Прокарват се напречно на склона на
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разстояние 20-80 метра, в зависимост от наклона на терена, повения
тип и други фактори. В зависимост от разстоянието между тях и
ширината им те заемат от 10 до 30 %от обработваемата площ.
- Поясно редуване на културите – поясите, широки 30-100 метра, с
редуващи се окопни и слятопокровни култури, се разполагат
перпендикулярно (напречно) на склона по контура.
Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на
хектар земеделска площ – евро/ха:


За превръщането на обработваеми земеделски земи в
постоянно затревени площи – 315 евро/ха;

•

За противоерозионни мероприятия в лозя и трайни
насаждения:
- затревяване на междуредията на лозята и трайните
насаждения 156 евро/ха;
- прокарване и поддържане на оттокоотвеждащи бразди
напречно на склона 142 евро/ха;



Противоерозионни мероприятия в обработваеми земи:
- създаване и поддържане на буферни ивици –40 евро/ха;
- поясно редуване на културите –38,2 евро/ха;

4.3 УСЛОВИЯ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Финансова помощ за направлението не се предоставя или се намалява,
когато:






Кандидатът за подпомагане стопанисва земеделска площ с
размери по-малки от 0,5 ха., при минимален размер на
парцела 0,1 ха.;
Земеделските
стопани
и/или
упълномощени
техни
представители
възпрепятстват
извършването
на
проверката на място;
За една и съща площ са подадени две или повече заявления
за подпомагане и застъпването на площите не е отстранено;
Земеделските
стопани
са
отбелязали
грешен
агроекологичен код срещу извършваните дейности в
заявлението;
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
поиска допълнителна информация и такава не бъде
предоставена в срок от 15 работни дни;
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5. Направление „Традиционни практики за сезонна паша
(пасторализъм)“
5.1 ДОПУСТИМОСТ

Направлението се прилага на територията на националните паркове
"Рила", "Пирин" и "Централен Балкан" в Република България.
Направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“
подпомага традиционната високопланинска паша в летните месеци.
Бенефициентите, трябва да притежават правно основание, а именно
разрешително за паша издадено от Дирекциите на националните
паркове, за заявените площи към 31 май на годината през която се подава
заявление за подпомагане.
Подпомагането се предоставя под формата на годишно плащане на
животинска единица на хектар (ЖЕ/ха) земеделска площ. Ангажимента по
направлението се поема за период от пет години.
Условия на Допустимост
 Бенефициентите
кандидатстващи
по
необходимо да са регистрирани в ИСАК.


направлението,

е

Бенефициенти по направлението могат да бъдат земеделски
стопани – физически и юридически лица, както и еднолични
търговци.

 Бенефициенти кандидатстващи за подпомагане по направлението
трябва да притежават тревопасни животни (овце, говеда) и да
имат годишно разрешително за паша, издадено от Дирекциите
на националните паркове "Рила", "Пирин" и/или "Централен
Балкан".
 Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение с
минимална продължителност 18 часа или демонстрационна
дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по
осведомяване“
от
ПРСР
2014-2020,
с
минимална
продължителност 3 дни или да докажат наличие опит.
Важно!!!
Наличие на опит се признава:
• Чрез документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ
опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013
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• Чрез предоставяне на диплома за средно професионално, висше
образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен
„доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна
медицина.
5.2 УСЛОВИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ
В условията на управление се включват следните задължения:


Бенефициентите задължително, трябва да спазват нормите на
натоварване на пасищата, одобрени от Дирекциите на
националните паркове;



Бенефициентите са задължени да пасат животните си на
определените планински пасища, най-малко три месеца от
годината, в периода май-октомври;
Важно!!!
Изключения от посочените срокове, се допускат при изрични разпоредби
на Дирекциите на националните паркове.




За получаване на допълнително компенсаторно плащане за
паша с каракачански кучета и кучета от порода „българско
овчарско куче“, те трябва да притежават „родословен сертификат“
за произход, издаден от призната асоциация.
Бенефициентите по направлението трябва да притежават наймалко: 50 овце ИЛИ 10 говеда ИЛИ комбинация от тях, не помалко от 10 ЖЕ.

Коефициенти за преобразуване на животните в животински единици:
• Бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на
възраст над две години – 1,0 ЖЕ
• Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до
две години – 0,6 ЖЕ
• Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца –
0,4 ЖЕ
• Животни от рода на овцете и козите – 0,15 ЖЕ
Важно!!!
Когато броя на ЖЕ е по-малък от размера на площта в ха., се
предоставя годишно плащане, съответстващо на боря ЖЕ.
Важно!!!
Ангажимент не се поема на фиксирани земеделски парцели – те могат да
варират в зависимост от състоянието на пасищата и целесъобразността на
пашата за всяка година от поетият ангажимент. По преценка и
предписание на Дирекциите на националните и природните паркове,
пашата върху даден парцел може да бъде преустановена.
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Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на
хектар земеделска площ – евро/ха:
• За традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) –179 евро/ха;
• За традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) при
използване на най-малко две работни кучета –182 евро/ха;
5.3 УСЛОВИЯ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Финансова помощ за направлението не се предоставя или се намалява,
когато:


Декарирания брой от даден вид със съответния агроекологичен
код е по-голям от разрешените в разрешението за паша за същия ви.



Земеделските стопани и/или упълномощени техни представители
възпрепятстват извършването на проверката на място;



За една и съща площ са подадени две или повече заявления за
подпомагане и застъпването на площите не е отстранено;



Земеделските стопани са отбелязали грешен агроекологичен код
срещу извършваните дейности в заявлението;
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, поиска
допълнителна информация и такава не бъде предоставен в срок
от 15 работни дни;



6. Направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи,
важни за селското стопанство“
6.1 ДОПУСТИМОСТ
Направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни
за селското стопанство“ се прилага на територията на цялата страна.
Подпомагането се предоставя под формата на годишно плащане на
животинска единица ЖЕ. Подпомагат се чистокръвни породи животни,
притежаващи документ доказващ произхода им.
Ангажимента по направлението се поема за период от пет години.
Списък на застрашените от изчезване редки породи:
1. Българско сиво говедо,
2. Искърско говедо
3. Родопско късорого говедо
4. Българско родопско говедо,

23. Бяла маришка овца
24. Вакла маришка овца
25. Североизточна българска
тънкорунна овца
26. Карнобатска тънкорунна овца
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5. Българска Мурра (бивол)
6. Каракачанска овца
7. Копривщенска овца
8. Сакарска овца
9. Котленска овца
10. Странджанска овца
11. Свищовска овца
12. Местна старозагорска овца
13. Местна карнобатска овца
14. Тетевенска овца
15. Западностаропланинска овца
16. Брезнишка овца
17. Софийска (Елинпелинска) овца
18. Средностаропланинска овца
19. Среднородопска овца
20. Медночервена овца
21. Дъбенска овца
22. Реплянска овца
Условия на Допустимост

27. Тракийска тънкорунна овца
28. Старопланински цигай
29. Калоферска дългокосместа коза
30.Местна дългокосместа коза
(Малашевски тип)
31.Българска виторога
дългокосместа коза
32. Местна дългокосместа коза
33. Българска бяла млечна коза
34. Източнобалканска свиня
35. Дунавска бяла свиня
36. Каракачански кон
37. Източнобългарски кон
38. Дунавски кон
39. Плевенски кон
40. Български тежковозен кон
41. Българско кафяво говедо
42. Българско сименталско говедо
43. Българско червено говедо
44. Родопски цигай



Бенефициентите кандидатстващи по направлението, е
необходимо да са регистрирани в ИСАК.



Бенефициенти по направлението могат да бъдат земеделски
стопани – физически и юридически лица, както и
еднолични търговци.



Бенефициентите трябва да притежават зоотехнически
сертификат или сертификат за произход за говеда,
биволи, овце, кози и свине, а за еднокопитните –
идентификационен документ – паспорт – за регистрирано
еднокопитно животно;



Бенефициентите трябва да преминат агроекологично
обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и
действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020, с минимална
продължителност 3 дни или да докажат наличие опит.

Важно!!!
Наличие на опит се признава:
• Чрез документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ
опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013
• Чрез предоставяне на диплома за средно професионално, висше
образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен
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„доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна
медицина.
6.2 УСЛОВИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ


Бенефициентите са задължени да получат писмено
позволение от съответната развъдна организация или от
ИАСРЖ преди клане или продажба на всяко животно,
подпомагано с плащания по тази дейност;



Бенефициентите по направлението поемат ангажимент да
водят дневник за продажбите и закупуването на всички
животни в стопанството;



При загуба на животни вследствие на клане, продажба,
смърт или кражба е необходимо да се приложи документ
от компетентната институция;
Бенефициентите се задължават да спазват развъдната
програма за съответната подпомагана порода;




Бенефициентите нямат право да намаляват броя на
одобрените животни (по видове) от първоначалното
заявените при поемане на петгодишния ангажимент;



Забранява се свободното пасищно отглеждане
свинете извън регламентираните за тази цел места;

на

Коефициенти за преобразуване на животните в животински единици:
• Бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на
възраст над две години и животни от семейството на коне на възраст над
шест месеца – 1,0 ЖЕ;
• Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до
две години – 0,6 ЖЕ;
• Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца –
0,4 ЖЕ;
• Животни от рода на овцете и козите – 0,15 ЖЕ;
• Свине заразплод > 50кг.- 0,5 ЖЕ;
• Други свине – 0,3 ЖЕ;
Размера на годишното плащане на хектар постоянно затревена пллощ, е
както следва:
• За едър рогат добитък и биволи – 200 евро/ЖЕ
• За овце и кози – 145 евро/ЖЕ
• За свине – 122 евро/ЖЕ
• За коне – 143 евро/ЖЕ
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Приравняване на годишното плащане от животинска единица към
глава животно:
Вид животно (възраст/кг)
Размер на годишното плащане на
глава животно
Бикове, крави и други животни от
рода на едрия рогат добитък на
200 евро
възраст над две години и животни
от семейството на коне на възраст
над шест месеца
Животни от рода на едрия рогат
добитък на възраст от шест месеца
до две години

120 евро

Животни от рода на едрия рогат
добитък на възраст под шест месеца

80 евро

Животни от рода на овцете и козите

21,75 евро

Свине заразплод > 50кг
Други свине

61 евро
36,6 евро

6.3 УСЛОВИЯ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Финансова помощ за направлението не се предоставя или се
намалява, когато:


Земеделските
стопани и/или
упълномощени
техни
представители
възпрепятстват
извършването
на
проверката на място;



Земеделските стопани са отбелязали грешен агроекологичен
код срещу извършваните дейности в заявлението;



Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, поиска
допълнителна информация и такава не бъде предоставена
в срок от 15 работни дни;

7. Направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове,
важни за селското стопанство“
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7.1 ДОПУСТИМОСТ
По тази мярка ще се подпомагат застрашените от
изчезване местни сортове и популации от всички земеделски
култури, които са традиционни за отглеждане на територията
на Република България, посочени в Приложение 8 към Наредба № 7
от 24.02.2015г за прилагане на мярка 10 „Агроекологичния климат“
по ПРСР 2014-2020.
Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за
селското стопанство ще намерите към Приложение № 6 на
настоящия Наръчник.
Бенефициентите, трябва да притежават правно основание съгласно
чл. 2а от Наредба № 5 от 2009г. за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за директни плащания за заявените
обработваеми земеделски площи към 31 май на годината през която
се подава заявление за подпомагане.
Регистрирането на земеделските площи се извършва чрез
географски информационни средства, като бенефициентът
посочва границите на всеки използван от него през текущата
стопанска година парцел. При регистрирането на земеделските
площи, кандидатът получава от Областна служба „Земеделие“
(ОСЗ) визуализирани на екран географски данни в цифров вид в
рамките на Системата за регистрация на кандидатите, на
заявленията за подпомагане и на заявките за плащане (СРКЗП) за
заявените от него площи наложени върху: актуалната цифрова
ортофотокарта за дадения район, специализирания слой
„Физически блокове“ и окончателния специализиран слой „Площи,
допустими за подпомагане“.
Важно!!!
Агроекологичните дейности по направлението могат да не се
прилагат върху едни и същи площи за едни и същи блокове на
земеделското стопанство в петгодишен период от поемане на
агроекологичния ангажимент. Одобрената площ за прилагане на
агроекологичните дейности по направлението може да бъде намалена с не
повече от 10 % спрямо площта, за която има поет агроекологичен
ангажимент.
Подпомагането се осъществява под формата на годишно плащане за ха
земеделска площ.
Условия на Допустимост


Бенефициентите
кандидатстващи
по
необходимо да са регистрирани в ИСАК.

направлението,

е
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Минималната площ за участие по направлението е 0,1 ха.



Максимално
допустимата
площ
за
направлението е 50 ха на земеделски стопанин.



Бенефициенти по направлението могат да бъдат земеделски
стопани – физически и юридически лица, както и еднолични
търговци.



Бенефициентите е необходимо да представят копие от фактура
издадена от лицето, имащо право да сортоподдържа съответния
сорт.



Бенефициентите е необходимо да предстоят документ издаден от
ИАСАС, с който се потвърждава, че заявения сорт е застрашен от
генетична ерозия и е съществуващ;



Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение с
минимална продължителност 18 часа или демонстрационна
дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по
осведомяване“
от
ПРСР
2014-2020,
с
минимална
продължителност 3 дни или да докажат наличие опит.

подпомагане

по

Важно!!!
Наличие на опит се признава:
• Чрез документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ
опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013
• Чрез предоставяне на диплома за средно професионално, висше
образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен
„доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна
медицина.
7.2 УСЛОВИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ


Земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане
трябва да отглеждат застрашени от изчезване местни
сортове и популации растения от посочените в Списъка
посочени в Приложение 8 към Наредба № 7 от 24.02.2015г. за
прилагане на мярка 10 „Агроекологичния климат“ по ПРСР
2014-2020 на застрашените от изчезване.



Бенефициентите по направлението поемат ангажимент да
водят дневник (регистър) на стопанството за всички
земеделски дейности, извършвани в земеделските земи,
предмет на поетото петгодишно задължение.

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на
хектар земеделска площ:
• Полски култури – 223,95 евро/ха;
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• Трайни насаждения – 787,39 евро/ха;
• Зеленчуци – 429,48 евро/ха;
• Ароматно-медицински култури – 536,86 евро/ха;

7.3 УСЛОВИЯ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Финансова помощ за направлението не се предоставя или се
намалява, когато:


Бенефициентите стопанисват земеделски площи с размери,
по-малки от 0,1 ха.



Земеделските
стопани и/или
упълномощени
техни
представители
възпрепятстват
извършването
на
проверката на място.



При проверка на място се установи, че за даден земеделски
парцел, реално отглеждания сорт не съответства на
заявения.



За една и съща площ са подадени две или повече заявления
за подпомагане и застъпването на площите не е отстранено.



Земеделските стопани са отбелязали грешен агроекологичен
код срещу извършваните дейности в заявлението;



Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
поиска допълнителна информация и такава не бъде
предоставена в срок от 15 работни дни;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Кодовете на агроекологични дейности
Съкращение
на дейността

Кратко описание на дейността

Код на дейност
за записване в
съответната
таблица

ВПС 1

Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност (ВПС) - чрез
косене

АКК1

ВПС 1

Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност (ВПС) - чрез
паша

АКП1

ВПС4.1.1

Засяване и отглеждане на есенни зърненожитни култури в местообитания на зимуващи
видове гъски на минимум 50 % от заявените по
дейността площи

АК2
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ВПС4.1.2

Засяване и отглеждане на есенни зърненожитни култури в местообитанията на
червеногушата гъска

АК3

ВПС 4.1.3

Прибиране на реколтата след 31 юли в площи с
гнезда на ливадния блатар (Circus pygargus)

АК4

ВПС 4.2.1

Превръщане на обработваемите земи, които са
местообитания на Царски орел (Aquila heliaca)
или Египетски лешояд (Neophron percnopterus),
в постоянно затревени площи

АК5

КПЕ 1.1.

Превръщане на обработваеми земеделски земи
в постоянно затревени площи

АК6

КПЕ 1.2

Затревяване на междуредията на лозята и
трайните насаждения

АК7

КПЕ 1.3

Изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи
бразди напречно на склона

АК8

КПЕ 1.4

Създаване и поддържане на буферни ивици

АК9

КПЕ 1.5

Поясно редуване на културите

АК10

Ж 1.1

Традиционни практики за сезонна паша
(пасторализъм)

АК11

Ж 1.2

Традиционни практики за сезонна паша
(пасторализъм) - при използване на най-малко
две работни кучета

АК12

Ж 2.1

Опазване на застрашени местни породи - едър
рогат добитък и биволи

АК13

Ж 2.2

Опазване на застрашени местни породи - овце и
кози

АК14

Ж 2.3

Опазване на застрашени местни породи - свине

АК15

Ж 2.4

Опазване на застрашени местни породи - коне

АК16

С 1.1

Опазване на застрашени от изчезване местни
сортове, важни за селското стопанство - полски
култури

АК17

С 1.2

Опазване на застрашени от изчезване местни
сортове, важни за селското стопанство - трайни
насаждения

АК18

С 1.3

Опазване на застрашени от изчезване местни
сортове, важни за селското стопанство зеленчуци

АК19

С 1.4

Опазване на застрашени от изчезване местни
сортове, важни за селското стопанство ароматни и медицински култури

АК20
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Базови изисквания за различните агроекологични
направления
1. Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока
природна стойност
• Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и
Списък ІI в подземните води.
• Земеделските стопани спазват Правилата за добра земеделска практика с
цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници на заявения парцел.
• За постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо
извършване на паша или косене по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "в",
подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, трябва да бъде приложена поне
една от следните минимални дейности: подрязване на тревата и/или
премахване на плевели и храсти.
• Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: постоянни
пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова
папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus
altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa).
• Забрана за: 1. умишлено улавяне или убиване на диви птици с каквито и
да е уреди, средства и методи; 2. умишлено разрушаване, увреждане или
преместване на гнезда; 3. умишлено унищожаване на яйца на диви птици,
включително в случаите, когато те са изоставени; 4. умишлено
обезпокояване на дивите птици особено през периода на размножаване и
отглеждане на малките.
2. Поддържане на местообитанията на зимуващи гъски и ливаден блатар в
обработваеми земи с орнитологично значение
• Забранява се изгарянето на стърнищата.
• Земеделските стопани спазват Правилата за добра земеделска практика с
цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници на заявения парцел (Заповед на министъра на земеделието и
храните № РД-09-501 от 27.07.2014 г.).
• Забрана за: 1. умишлено улавяне или убиване на диви птици с каквито и
да е уреди, средства и методи; 2. умишлено разрушаване, увреждане или
преместване на гнезда; 3. умишлено унищожаване на яйца на диви птици,
включително в случаите, когато те са изоставени; 4. умишлено
обезпокояване на дивите птици особено през периода на размножаване и
отглеждане на малките.
• Забрани за НАТУРА зона за птиците: Забрана за премахване на
характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета) при
ползването на земеделските земи като такива.*
• Забрани за НАТУРА зона за птиците: Забрана за използване на
неселективни средства за борба с вредителите по горите (в селското
стопанство).*
*Забраните се прилагат само за парцели с влезли в сила забрани от
Заповедите за обявяване на зоните от НАТУРА 2000 за птиците.
3. Поддържане на местообитанията на царски орел и египетски лешояд в
обработваеми земи с орнитологично значение
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• Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: полски
граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския
парцел.
• Земеделските стопани спазват Правилата за добра земеделска практика с
цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници на заявения парцел.
• За постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо
извършване на паша или косене по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "в",
подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, трябва да бъде приложена поне
една от следните минимални дейности: подрязване на тревата и/или
премахване на плевели и храсти.
• Забрана за: 1. умишлено улавяне или убиване на диви птици с каквито и
да е уреди, средства и методи; 2. умишлено разрушаване, увреждане или
преместване на гнезда; 3. умишлено унищожаване на яйца на диви птици,
включително в случаите, когато те са изоставени; 4. умишлено
обезпокояване на дивите птици особено през периода на размножаване и
отглеждане на малките.
• Забрани за НАТУРА зона за птиците: Забрана за премахване на
характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета) при
ползването на земеделските земи като такива. Забраната се прилага само
за парцели с влезли в сила забрани от Заповедите за обявяване на зоните
от НАТУРА 2000 за птиците.
4. Контрол на почвената ерозия
• Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: полски
граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския
парцел; съществуващите трайни тераси в блока на земеделското
стопанство и/или земеделския парцел.
• За постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо
извършване на паша или косене по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "в",
подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, трябва да бъде приложена поне
една от следните минимални дейности: подрязване на тревата и/или
премахване на плевели и храсти.
• Земеделските стопани спазват Правилата за добра земеделска практика с
цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници на заявения парцел.
5. Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)
• В националните паркове се забраняват: използване на изкуствени торове
и други химически средства; паша на кози, както и пашата в горите извън
ливадите и пасищата; замърсяване на водите и терените с битови,
промишлени и други отпадъци; бивакуване и палене на огън извън
определените места.
6. Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското
стопанство
• Няма приложими базови изисквания.
7. Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското
стопанство
• Няма приложими базови изисквания.
Списък І.
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1. Органохалогенни съединения и вещества, които могат да формират
подобни във водните части от околната среда.
2. Органофосфорни съединения.
3. Органокалаени съединения.
4. Вещества, притежаващи канцерогенни, мутагенни или тератогенни
свойства във или посредством водните части на околната среда. (1)
5. Живак и неговите съединения.
6. Кадмий и неговите съединения.
7. Минерални масла и въглеводороди.
8. Цианиди.
(1) Ако определени вещества от Списък ІІ са канцерогенни, мутагенни или
тератогенни, те се отнасят към т. 4 от Списък І.
Списък ІІ.
1. Неметали, метали и техните съединения:
1.1. Цинк
1.11. Калай
1.2. Мед
1.12. Барий
1.3. Никел 1.13. Берилий
1.4. Хром
1.14. Бор
1.5. Олово 1.15. Уран
1.6. Селен
1.16. Ванадий
1.7. Арсен
1.17. Кобалт
1.8. Антимон 1.18. Талий
1.9. Молибден
1.19. Телур
1.10. Титан 1.20. Сребро
2. Биоциди и техните деривати.
3. Вещества, които имат вреден ефект върху вкуса и/или мириса, и/или
цвета на подземните води, съединения, склонни да причинят формирането
на подобни вещества и да направят подземните води негодни за питейнобитово водоснабдяване.
4. Токсични или устойчиви органични съединения на силиций и вещества,
които могат да причинят формиране на подобни съединения във водата,
като се изключат тези, които са биологично безвредни или са бързо
превръщащи се в безвредни вещества във водата.
5. Неорганични съединения на фосфора и елементарен фосфор.
6. Флуориди.
7. Амоняк и нитрити. (Думата "амоний" е заменена с "амоняк").
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания за използването на торове и
продукти за растителна защита
1. Земеделските стопани спазват Правилата за добра земеделска практика
с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници.
2. Земеделските производители са длъжни да водят Дневник за
проведените химични обработки за всяко поле или склад по образец,
одобрен от изпълнителния директор на БАБХ.
3. Земеделските производители купуват продукти за растителна защита
само от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и
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притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита,
издадено от директора на областна дирекция по безопасност на храните.
4. Производителите на растения и растителна продукция използват само
продукти за растителна защита, за които е издадено разрешение за
пускане на пазара и употреба от изпълнителния директор на БАБХ.
5. БАБХ поддържа публичен регистър на продуктите за растителна защита,
за които е издадено разрешение. Регистърът се публикува на интернет
страницата на БАБХ и се актуализира при всяка промяна на вписаните в
него обстоятелства.
6. Земеделските производители трябва да използват продукти за
растителна защита (ПРЗ) в съответствие с нивото на тяхната
квалификация, както следва:
• 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";
• продукти за растителна защита от втора професионална категория на
употреба - от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на
растенията;
• продукти за растителна защита от непрофесионална категория на
употреба - от лица, навършили 18 години.
7. В крайбрежните заливаеми ивици на реките не се складират продукти за
растителна защита.
8. Оборудването за прилагане на продукти за растителна защита следва да
премине задължителна проверка по отношение на безопасността и
опазване на здравето на хората и околната среда и да притежава
удостоверение за техническа изправност и знак за периодична проверка на
техническата изправност.
9. Забранява се прилагането на продукти за растителна защита чрез
въздушно пръскане, с изключение на случаите на издадено писмено
разрешение от директора на ОДБХ.
10. Забранява се прибирането на земеделска продукция преди изтичането
на карантинния срок на употребените продукти за растителна защита.
В България няма специфични ограничения за употребата на фосфорни
торове, тъй като фосфорният баланс е силно отрицателен.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Списък на застрашените от изчезване местни сортове,
важни за селското стопанство

Вид култура

Сорт

Марти
Домати (Solanum lycopersicum Топаз
L.)
Стела
Миляна
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Яна
Соларис
Капри
Триумф
Невен
Идеал

Златен медал 7
Капия 1300
Капия УВ (Вертус)
Марица
Софийска капия
Хебър
Шипка сладка
Букетен
Букетен 50
Пипер (Capsicum. annuum L.)
Ивайловска капия
Албена
Български ратунд
Бял калинков
Бяла шипка
Гороглед 6
Джулюнска шипка 1021
Калинков 800/7
Кози рога
Куртовска капия 1619
Новоселска капия 379
Рибки
Сиврия 600
Черешки
Чорбаджийски
Вихра
Краставици
Гергана
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(Cucumis sativus L.)

Девора

Ида

Краставици
(Cucumis sativus L.)

Ирен
Калиопа
Лора
Мидори
Мирей
Бистренски
Старозагорски ланги
Победа

Главесто зеле (Brassica
Балкан
oleracea L. convar. capitata (L.) Пазарджишко червено
Марица 48/5
Бесапара
Пазарджишко подобрено 16

Кьосе 17

Градински грах (Pisum
sativum L.)

Вятово
Искър
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Градински грах (Pisum
sativum L.)

Градински фасул (Phaseolus
vulgaris L.)

Мира
Пловдивска перла
Пулпудева
Успех 72
Прометей
Маргарит - (№ 907)
Деница
Зорница
Никос
Ореол
Перун
Тракийски
Старозагорски чер
Мастилен 11б

Лястовичи

Лук (Allium cepa L.)

Конкурент
Тримонциум
Юбилей 50
Лясковски 58
Мелник
Испански 482
Асеновградска каба 5
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Праз (Allium porrum L.)

Старозагорски 72

Чесън (Allium sativum L.)

Зимен 14

Картофи (Solanum tuberosum Иверце
L.)

Надежда 25

Тиква (Cucurbita moschata L.) Мускатна 51 - 17

Пловдивска 48/4

Тиквички (Cucurbita pepo var. Горооряховска 1
Giromontia L.)
Изобилна
Янтра
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Дини (Citrullus lanatus L.)

Мраморна 17

Дини
(Citrullus lanatus L.)

Зараевски
Божура

Портокалка

Пъпеш
(Cucumis melo L.)

Хибрид 1
Хибрид 15
Видински коравци
Медена роса
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Кратуна
(Lagenaria siceraria L.)

Местна популация

Луфа
(Luffa cylindrica L.)

Местна популация

Бакла (Vicia faba)

Местна форма с. Марково

Местна форма от Севлиевска област
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Череша
(Prunus avium L.)

Ябълка (Malus sp.)

Слива (Prumus domestica)

11 май
Черна едра
Кукленска белица
Черна конявска
Победа
Българска хрущялка
Кюстендилска хрущялка
Мизия
Бобошевска черна едра
Бобошевска обикновена
Ръждавичка белвица
Переста белвица
Червената ябълка Маришница
Бялата ябълка
Лимонка
Моята ябълка
Петровка
Кожеста ренета
Жълт Белфльор
Стефанка
Айвания
Карастоянка
Кандиле
Скринянка
Будинка
Кичовка
Кантарка
Влашка
Циганка
Лимонка
Айвания
Обикновена петровка
Форма кюстендилска Власковско
Форма кюстендилска 1/18
Кюстендилска М

Форма 1 от групата на Тетевянката
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Слива (Prumus domestica)

Джанка (Prunus cerasifera)

Форма 2 от групата на Тетевянката
Караджейка форма Т-К
Едроплодна кюстендилска
Балева слива
Ранна синя слива
Едра трънкослива
Кюстендилска синя слива
Изобилие
Жълта джанка
Червена джанка
Сорт 4
Айдемирска

Дюля (Cydonia oblonga)

Пазарджишка ябълковидна

Круша (Pyrus disambiguation) Бояджиева
Стамболка
Водник

Зимна масловка

Праскова (Prunus persica)

Юлска едра
Сливенска компотна
Мало Конаре
Тунджа 1
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Петричка

Пловдив 2

Кайсия (Prunus armeniaca)

Бадем (Prunus dulcis)

Дряновска късна 2
Албена
Роксана
Късна ряховска
Боряна
Силистренска компотна
Алеко паша
Ранна силистренска
Дряновска късна 2
Силистренска късна
Източна
Филипопол
Късна дряновска
Фестивална
Силистра 252
Поморие
Аспарух
Юбилей
Старт
Несебър

Августовски

Бадем (Prunus dulcis)
Смокиня (Ficus carica)

Черноморец
Ахтополска 17
Мичуринска 19
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Бяла маслодайна роза (Rosa
alba)

Популация

Лавандула
(Lavandula. oficinalis)

Карлово
Хемус
Дружба

Хебър

Лоза (Vitis vinifera L.)

Боя
Виненка
Гарван
Зарчин
Зейнел бял
Зейнел розов
Керацуда
Кехлибар
Кокорко
Крави цици
Лисича опашка бяла
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Лисича опашка червена
Орлови нокти
Орлови нокти черни
Пармак червен
Пехливан
Разакия бяла
Разакия пембена
Разакия с едно семе
Разакия черна
Разакия черна с точици
Разакия миризлива
Риби мехур
Фоча
Чауш
Шевка
Букет
Ягода (Fragaria L.)

София
Красавица

Биляна

Малина (Rubus. Idaeus)

Ралица

Есенна позлата

Блатно кокиче (Leucojum L.) Снежинка
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Мента
(Mentha piperita)

Местна популация

Невен
(Calendula officinalis)

Местна популация

Полезни връзки:
Министерство на земеделието и храните: www.mzh.government.bg
Програма за развитие на селските райони: www.prsr.government.bg
Държавен фонд земеделие: www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/

За повече информация:
е-mail: rrd@mzh.government.bg
телефон 02/ 985 11 354
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