ОСП 2015 - 2020: Минимални прагове
МИНИМАЛНИ ПРАГОВЕ
1. Цел и описание на въпроса:
1.1. Цел:
Целта на въвеждане на минималните прагове за директни плащания е избягване на прекомерната
административна тежест при предоставяне на директни плащания с малки размери. Минимални
прагове за подпомагане се прилагат и съгласно действащите правила за директни плащания.
1.2. Описание:
Съгласно Регламент 1307/2013 държавите членки взимат решение кой от следните минимални
прагове за получаване на директни плащания ще се прилага:
а) общата сума на директните плащания за бенефициент през календарната година, преди
прилагане на намаления и изключвания, да не е по-малка от 100 евро (праг „минимална сума”);
б) площта на стопанството, отговаряща на условията за подпомагане с директни плащания, преди
прилагане на намаления и изключвания, да не е по-малко от един хектар (праг „площ”).
България може с национално решение да промени общоприложимите минимални изисквания в
рамките на предвидените за страната в Приложение ІV от Регламент 1307/2013 прагове от 200
евро и 0.5 ха. В случай на национално решение за прилагане на праг „площ” за тези земеделски
стопани, получаващи обвързано с производството подпомагане за животни, които притежават
по-малко хектари от прага за площ, се прилага праг „минимална сума”.
2. Срок за нотифициране.
България следва да изпрати нотификация до Комисията относно определените за страната
минимуми до 1 август 2014 г.
3. Връзка със сегашни схеми/ изисквания (наличие на общи черти, нови моменти)
От 2007 г. по отношение на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в България се прилага
минимален размер на стопанството от 1 ха и 0.5 ха за трайните насаждения и лозя. С писмо с рег.
№ 99-160/11.08.2013 г. България е потвърдила своето национално решение по отношение на
минималния размер на площта на стопанството и е уведомила ЕК за прилагане на минимум от
100 евро за земеделски стопани, които получават подпомагане за животни, в случаите, когато не
разполагат с необходимия минимум земя.
От 2015 г. България трябва да прилага единен минимален праг по отношение на площта на
стопанството, независимо от вида на културата, включително за трайни насаждения и лозя.
4. Потенциални бенефициенти/сектори, към които има отношение схемата/изискването
Минималните прагове за подпомагане се прилагат по отношение на всички бенефициенти на
директни плащания.
5. Потенциални ползи от прилагането
С регламентирането на минималните прагове за подпомагане с директни плащания се избягват
прекомерните административни разходи и бреме, включително когато разходите за обработка на
заявлението за подпомагане биха надвишили размера на подпомагане, полагащо се на
потенциалните бенефициенти под прага за подпомагане.
6. Възможни проблеми/ трудности
Решението за промяна в прага за допустимост на площ означава промяна в базово изискване за
подпомагане по СЕПП, което към настоящия момент бенефициентите на директни плащания
добре познават и приемат. Намаляването на прага за подпомагане за всички култури от 1 ха на
0.5 ха предоставя възможност за включване на допълнителен брой земеделски стопани като
МЗХ, Дирекция "Директни плащания и пазарна подкрепа"

Стр. 1 от 3

ОСП 2015 - 2020: Минимални прагове
потенциални бенефициенти на директните плащания. Това ще доведе до увеличаване на
административното бреме и разходи за обработка на заявленията за подпомагане.
7. Национална уредба – необходима ли е и какво трябва да се уреди с нея
България трябва да вземе решение за вида и размера на минималния праг/минимални прагове,
които ще прилага.
Минимумите следва да бъдат нормативно уредени в националното законодателство.
8. Прилагане на минималните прагове.
Въвеждането на минимален праг от 0,5 ха за всички стопанства ще даде възможност директни
плащания да получават и най-малките земеделски производители, включително тези с площи
между 0,5 и 1 ха. Тъй като от 2015 г. България трябва да прилага единен минимален праг по
отношение на площта на стопанството независимо от вида на културата (включително за трайни
насаждения и лозя), въвеждането на минимален праг от 0,5 ха за стопанство ще даде възможност
директни плащания да продължават да получават стопанства с площи с трайни насаждения
между 0,5 и 1 ха, които и към настоящия момент са бенефициенти на директна подкрепа.
Таблица 1: Индикативен размер на подпомагането въз основа на оторизираната площ за
кампания 2013.
Кампания по ДП

2015

2016

2017

2018

2019-2020

1 410 622 706

1 549 871 754

1 551 391 411

1 554 389 652

1 557 387 894

464 057 947

464 961 526

465 417 423

466 316 896

467 216 368

13%+2% Обвързана подкрепа и
протеинови култури, лв.**
2% млад фермер, лв.**

232 028 973

232 480 763

232 708 712

233 158 448

233 608 184

30 937 196

30 997 435

31 027 828

31 087 793

31 147 758

Пакет за схемата за
преразпределително плащане
(ПРП), лв.
Пакет по схемата за единно
плащане на площ (СЕПП), лв.
Индикативна площ при
настоящите прагове, ха
Ставка "зелени" плащания,
лв./ха
Ставка ПРП, лв./ха

109 307 992

109 307 992

109 307 992

109 307 992

109 307 992

574 290 598

712 124 038

712 929 456

714 518 524

716 107 592

3 544 188

3 544 188

3 544 188

3 544 188

3 544 188

130.93

131.19

131.32

131.57

131.83

149.99

149.99

149.99

149.99

149.99

Ставка СЕПП, лв./ха

162.04

200.93

201.15

201.60

202.05

Ставка СЕПП + "зелени", лв/ха

292.97

332.12

332.47

333.18

333.88

Ставка СЕПП + "зелени" + ПРП,
лв./ха

442.96

482.11

482.46

483.17

483.87

Пакет за директни плащания,
лв.*
30% "зелени" плащания, лв.**

* националният таван за директни плащания за 2015 г. е съгласно Приложение 2 от Регламент
(ЕС) № 1307/2013 в размер на 721 251 000 евро.
** като основа за изчисление на бюджета за „зелени“ плащания, схемата за
преразпределително плащане и схемата за млади фермери за 2015 г. е използван тавана
съгласно Приложение V от Регламент (ЕС) № 1307/2013 в размер на 790 909 000.
Таблица 2: Индикативен размер на подпомагането въз основа на оторизираната площ за
кампания 2013 и прогнозната площ на стопанствата между 0.5 и 1.0 ха1.
Кампания по ДП
Пакет за директни плащания,

2015

2016

2017

2018

2019-2020

1 410 622 706

1 549 871 754

1 551 391 411

1 554 389 652

1 557 387 894

1

По данни от отдел „Агростатистика“ на Министерство на земеделието и храните общата площ на стопанствата с
размер между 0.5 и 1.0 ха възлиза на 44 942 ха.

МЗХ, Дирекция "Директни плащания и пазарна подкрепа"
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лв.*
30% "зелени" плащания, лв.**

464 057 947

464 961 526

465 417 423

466 316 896

467 216 368

13%+2% Обвързана подкрепа и
протеинови култури, лв.**
2% млад фермер, лв.**

232 028 973

232 480 763

232 708 712

233 158 448

233 608 184

30 937 196

30 997 435

31 027 828

31 087 793

31 147 758

Пакет за схемата за
преразпределително плащане
(ПРП), лв.
Пакет по схемата за единно
плащане на площ (СЕПП), лв.
Индикативна площ при праг
от 0.5 ха за всички култури, ха
Ставка "зелени" плащания,
лв./ха
Ставка ПРП, лв./ха

109 307 992

109 307 992

109 307 992

109 307 992

109 307 992

574 290 598

712 124 038

712 929 456

714 518 524

716 107 592

3 589 130

3 589 130

3 589 130

3 589 130

3 589 130

129.30

129.55

129.67

129.92

130.18

149.99

149.99

149.99

149.99

149.99

Ставка СЕПП, лв./ха

160.01

198.41

198.64

199.08

199.52

Ставка СЕПП + "зелени", лв/ха

289.30

327.96

328.31

329.00

329.70

Ставка СЕПП + "зелени" + ПРП,
лв./ха

439.29

477.95

478.30

478.99

479.69

* националният таван за директни плащания за 2015 г. е съгласно Приложение 2 от Регламент
(ЕС) № 1307/2013 в размер на 721 251 000 евро.
** като основа за изчисление на бюджета за „зелени“ плащания, схемата за
преразпределително плащане и схемата за млади фермери за 2015 г. е използван тавана
съгласно Приложение V от Регламент (ЕС) № 1307/2013 в размер на 790 909 000.
Таблица 3: Разлика в размера на подпомагането между индикативните данни при настоящите
прагове и при праг от 0.5 ха за всички култури.
Разлика в подпомагането, лв./ха
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
"Зелени" плащания
Схема за преразпределително плащане (ПРП)
Общо СЕПП, "зелени" и ПРП

2015
2.03
1.64
0.00
3.67

МЗХ, Дирекция "Директни плащания и пазарна подкрепа"

2016
2.52
1.64
0.00
4.16

2017
2.52
1.64
0.00
4.16

2018 2019-2020
2.52
2.53
1.65
1.65
0.00
0.00
4.17
4.18
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