
  

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
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МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д  

от Вергиния Кръстева – заместник-министър на земеделието, храните и горите 

 

 

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

прилагане на схемите за директни плащания 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

На основание чл. 38а, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители внасям за издаване проект на Наредба за 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.) (Наредбата). 

В резултат на направения към 1 август 2016 г. политически избор за промяна в 

схемите за директно подпомагане, обвързани с производството, които се прилагат в 

България и с цел гарантиране успешното прилагане на схемите за директни плащания 

през кампания 2017, бяха направени промени в действащата нормативна уредба в 

областта на директната подкрепа, и по-конкретно в Наредба № 3 от 2015 г. за условията 

и реда за прилагане на схемите за директни плащания, определящи условията за 

допустимост и правилата за прилагане на схемите за обвързано с производството  

подпомагане.  



От кампания 2017 подпомагането за животни по схемите за директни плащания 

е обвързано с броя на приплодите в стопанството, родени в периода от 01 октомври на 

предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване. Съгласно чл.27а, 

ал. 7 от наредбата Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) 

установява приплодите от животните по чл. 20 и чл. 21 чрез проверка в системата за 

идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на 

храните.   

В предложения проект на нормативен акт се създава текст, който урежда начина 

на разпределение на приплодите в стопанството, в случаите когато земеделският 

стопанин е заявил за подпомагане едновременно схемите по чл. 20 и 21 от Наредбата. 

Допълнението предвижда земеделските стопани при едновременно заявяване на 

схемите по чл. 20 и 21 от Наредбата да подават декларация за разпределение на 

приплодите между заявените за подпомагане схеми, като декларациите ще се подават в 

периода от 5 до 30 октомври в годината на кандидатстване в съответната Областна 

дирекция на ДФЗ – РА. Промените целят да се запази подходът, прилаган при 

отчитането на реализираните количества мляко за стопанството при схемите за 

обвързана подкрепа. 

Предложеният проект няма да ангажира допълнителен финансов ресурс, тъй 

като схемите за директно подпомагане, в т.ч. и схемите за обвързана подкрепа, се 

финансират със средства от Европейския фонд за гарантиране в земеделието и са 

предварително определени за България за периода 2015-2020 г. в Приложение II и III на 

Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 

2013 година за установяване на правила 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. (OB L 

347, 20.12.2013г.) 

С проекта на наредба не се транспонират актове от правото на Европейския 

съюз, поради което не е приложена таблица за съответствие с правото на Европейския 

съюз. 

Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектите на 

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

схемите за директни плащания и доклада на вносителя са публикувани на Портала за 

обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на земеделието, 

храните и горите за срок от 30 дни.  



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

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

Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 38а, ал.4 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители, предлагам да издадете предложената 

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

схемите за директни плащания. 

 

 

 

 

ВЕРГИНИЯ КРЪСТЕВА, 

Заместник-министър      

 



 

НАРЕДБА ЗА 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., изм., бр. 31 и 80 от 2015 г., изм. бр.16, 50 и 69 от 2016 г. и бр. 19 

от 2017 г.) 

§ 1. В чл. 27a се създава ал. 8: 

„(8) Земеделските стопани, които кандидатстват едновременно по схемите по чл. 

20 и 21, представят декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ 

– РА. В декларацията кандидатите отбелязват броя на приплодите по съответната схема. 

Декларациите се подават в периода от 5 до 30 октомври в годината на кандидатстване в 

съответната областна дирекция на ДФЗ – РА.“ 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

Министър на земеделието, храните и горите 

 

 
 

 


