РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните
ЗАПОВЕД
№РД 09-114
Гр. София 07.02.2012 г.
На основание чл. 25, ал.4 от Закона за администрацията
Н А Р Е Ж Д А М:

Утвърждавам Ръководство за прилагане на Законоустановени изисквания за
управление, посочени в чл. 4 и 5 и изброени в Приложение II, буква А от
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на
общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата
селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на
земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) №
247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (OB L 30,
31.1.2009 г.), съгласно Приложението.
Контрола по Заповедта ще упражнявам лично.
Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за
сведение и изпълнение.
МИНИСТЪР:
Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ

Приложение към Заповед № РД 09-114/07.02.2012 г.

Ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за
управление, посочени в чл. 4 и 5 и изброени в приложение II буква А от
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г.
Земеделски стопанин, който получава директни плащания, следва да спазва
законоустановените изисквания за управление, изброени в приложение II на Регламент (ЕО)
№ 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г., и условията за добро земеделско и екологично
състояние, определени със Заповед на Министъра на земеделието и храните.
Законоустановените изисквания и управление и условията за добро земеделско и екологично
състояние формират системата на кръстосаното съответствие.
Задълженията в рамките на системата за кръстосано съответствие се прилагат единствено по
отношение на селскостопанската дейност на земеделския стопанин или земеделската площ
на стопанството.
Законоустановените изисквания за управление, изброени в приложение II на Регламент (ЕО)
№ 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г., се определят от законодателството на
Европейския съюз в следните области:
а) обществено здраве, здраве на животните и на растенията,
б) околна среда,
в) хуманно отношение към животните.
Актовете, посочени в приложение II, се прилагат съобразно текстовете им в сила, а
директивите - така, както се прилагат от държавите-членки. Това означава, че
законоустановените изисквания се прилагат така, както са въведени в българското
законодателство.
Всеки земеделски стопанин, който получава плащания по схемата за единно плащане на
площ, спазва законоустановените изисквания за управление, посочени в приложение II на
Регламент (ЕО) № 73/2009 в съответствие със следния график:
а) изискванията, посочени в буква А от приложение II на Регламент (ЕО) № 73/2009, се
прилагат от 1 януари 2012 г.;
б) изискванията, посочени в буква Б от приложение II на Регламент (ЕО) № 73/2009, се
прилагат от 1 януари 2014 г.;
в) изискванията, посочени в буква В от приложение II на Регламент (ЕО) № 73/2009, се
прилагат от 1 януари 2016 г.
Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 73/2009 законоустановените изисквания за
управление, посочени в буква А от приложение II на Регламент (ЕО) № 73/2009 стават
задължителни за земеделския стопанин, който получава директни плащания от 2012 г. Тези
изисквания и задължения не са нови за земеделския стопанин, тъй като те са част от
съответното секторно законодателство, прилагано до момента. Те ще продължат да бъдат
прилагани и контролирани в рамките на секторното законодателство. От 2012 г. започва да
се прави връзка между законоустановените изисквания за управление и директните
плащания, които получава земеделският стопанин. Когато не са спазени законоустановените
изисквания за управление, в който и да е момент през дадена календарна година и това
неспазване е резултат на действие или бездействие, за което пряка отговорност носи
земеделският стопанин, подал заявлението за подпомагане през съответната календарна
година, общата сума на директните плащания, които са предоставени или следва да бъдат
предоставени на този земеделски стопанин се намалява или не се изплаща. Процентът на
намалението зависи от тежестта, степента, продължителността и системността на
установеното неспазване и може да достигне до пълно изключване от една или няколко
схеми за подпомагане за една или повече календарни години.
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