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Първи стълб
Директни плащания, Пазарна подкрепа,
Промоционални програми финансиране на 100%
от ЕФГЗ на директните плащания, съфинансиране за
пазарните мерки и промоционалните програми



Втори стълб
Развитие на селските райони

по принцип се
изисква съфинансиране от националния бюджет и
участие от бенефициента



Държавни помощи

100% национални средства

Схеми за директни плащания,
финансирани от ЕФГЗ
Земеделските производители могат да получат директни плащания за
земеделски площи, които ползват на територията на страната. Подпомагане
се предоставя за обработваема земя, постоянно затревени площи, трайни
насаждения и семейни градини поддържани в добро земеделско състояние.








Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Минимални изисквания:

1 ха – земеделско стопанство
 0,5 ха – трайни насаждения

0,1 ха – парцел
Допълнена с национални доплащания (НД)
Схема за меки плодове (производители на ягоди и малини,
предназначени за преработка) 2008-2011 обвързана, 2012-2013
необвързана с производството
Схема за енергийни култури (прилагана 2007-2009)
Специфична подкрепа по чл.68 от Регламент 73/2009

Специфично подпомагане по чл.68




Първа нотификация – декември 2009 за схеми за
поддържане на производството в сектор мляко
През 2010 г. – допълнителна схема за овце-майки и козимайки




Общият бюджет за специфична подкрепа за 2011 г. е в
размер на 19 326 000 евро

През 2011 г. – допълнителна схема за качество за сектор
плодове и зеленчуци, която ще се прилага 2012 и 2013 г.


Общият нотифициран бюджет за специфична подкрепа за
2012-13 г. е в размер на 28 500 325 евро, което е 3,5% от
тавана за директни плащания за 2016 г.

Схеми за специфична подкрепа за
краве мляко




Прилагат се три схеми:


икономически уязвими ферми, в които се отглеждат от
10 до 49 млечни крави (115,04 евро/крава за 2011)



ферми, в които се отглеждат 10 и повече млечни крави в
необлагодетелстваните райони (126,29 евро/крава за
2011)



ферми, в които се отглеждат 50 и повече млечни крави,
разположени на територията на нитратно уязвими
райони (104,82 евро/крава за 2011)

През 2011- 15 137 325 евро бяха оторизирани на 5 381
бенефициенти.

Специфична подкрепа за овце-майки и
кози-майки


Схема за специфична подкрепа за овце и кози:



ферми, в които се отглеждат между 10 и 49 животни и
се намират:
в икономически уязвими общини в Южна България или



в необлагодетелстваните райони







През 2011- плащането на глава животно е 20,45 евро
и 17,90 евро за необлагодетелстваните райони
686 385 евро са оторизирани на 2 129 бенефициенти.

Схема за подобряване на качеството
на плодове и зеленчуци










Цел – създаване на допълнителен стимул за
производство на качествени плодове и зеленчуци
За традиционни производства - домати, краставици,
пипер, ябълки, череши, праскови и кайсии, които
отговарят на определени показатели за качество
За плодовете и зеленчуците, които отговарят на
продуктовите спецификации, производителите ще
получават сертификат за качество
Гарантиран контрол от българската агенция за
безопасност на храните
Бюджета на схемата – 7 669 496 евро

Съгласуваност на СЕПП с други
помощи
Национални доплащания към директните плащания







Основната схема за НДДП е схема на хектар
Идентични минимални изисквания и изисквания за
поддържане на земята в добро земеделско
състояние
Не се подпомагат постоянни затревени площи,
площи с винени лозя и тютюн, за които има други
схеми за подпомагане
Схема за национални доплащания за тютюн,
необвързана с производството

Съгласуваност на СЕПП с други
помощи
Национални доплащания за животни






СЕПП не е пригодена за животновъди, които не
разполагат със земя
Едва 6,5% от говедовъдните стопанства притежават
над 10 хектара земя
Решението – въвеждане на схемите за национални
доплащания за животни

Национални доплащания за
животни








През 2008: 2 схеми за национални доплащания за животновъдство
– за овце-майки и кози-майки, необвързана с производството и за
мляко на тон квота
През 2009: 3 схеми за национални доплащания за животни - за
овце-майки и кози-майки, необвързана с производството; за овцемайки и кози-майки, обвързана с производството и за говеда,
необвързана с производството
През 2010 и 2011: 5 схеми за национални доплащания - за крави с
бозаещи телета; за клане на възрастни говеда; за клане на телета;
за говеда, необвързана с производството; за овце-майки и козимайки, обвързана с производството
През 2012 и 2013: схемите за национални доплащания се
продължават с изключение на схемата за клане

Национални доплащания и
специфично подпомагане за животни

Плащания по СЕПП 2007-2013

Пазарни мерки


Хоризонтални пазарни мерки- интервенция, схема за найнуждаещите се и възстановявания при износ



Секторни пазарни мерки– вино, плодове и зеленчуци,
оперативни програми, групи производители, схема “Училищно
мляко”, схема “Училищен плод”, преструктуриране в сектор
захар



Подпомагане на сектор пчеларство



Промоционални програми- одобрени 7 програми с общ бюджет
25 млн.евро за млечни продукти, преработени плодове и
зеленчуци, вина със ЗНП/ЗГУ



В периода след присъединяване към ЕС чрез пазарни мерки са
усвоени 60 млн.евро

Съгласуваност на директните
плащания с други помощи






Директни плащания- мярка за подкрепа на дохода и
компенсиране на по-ниските доходи в земеделието
Развитие на селските райони– повишаване на
конкурентоспособността, опазване на природните ресурси и
околната среда, подобряване на качеството на живот и
диверсификация, понастоящем се извършват плащания по
20 мерки
Общият бюджет на ПРСР 2007-2013 е 3 278 771 726 евро, от
които 2 642 248 596 евро от ЕС и остатъка е национално
съфинансиране

Държавни помощи
Съществуващи държавни помощи, приложими 3 години
след присъединяване в следните сектори: полски
култури и трайни насаждения, лозя, тютюн, картофи,
маслодайни рози, памук, за животновъдството,
пчеларството, гори и данъчни облекчения
 Прилагани понастоящем държавни помощи
Компенсиране на загуби от природни бедствия,
държавна помощ за висококачествени семена, за
животновъдството, за участие в изложения и
застраховане
Общ бюджет за държавни помощи за 2012- 50 млн. евро


Резултати от прилагането на
директните плащания












Повишаване на конкурентноспособността, устойчивостта и подобрата пазарна ориентация на българското земеделие
По-високи и сигурни доходи на земеделските производители,
включително в условията на икономическа криза, климатични
промени и природни бедствия
Гаранция за осигуряване на минимални доходи на фермерите и
доближаването им към доходите от други икономически дейности
През първите пет години на прилагане на СЕПП се наблюдава
постоянно нарастващ интерес на заявителите, броят на
заявителите по СЕПП се е увеличил с 11% спрямо първата година
на прилагане на схемата-2007 г.
Голям брой земеделски стопанства, подпомагани по СЕПП– 87
473 бенефициенти през 2011.
Висок процент на усвояемост на средствата.

Структурни промени в сектора





Засилена динамика на пазара на земя
Увеличаване на земеделската земя, която се поддържа в
добро земеделско състояние и намаляване на дела на
пустеещите земеделски земи (от 4,7 % през 2006 до 3,6 %
през 2011, общо намаление на необработваната земя с
23,3%)
Окрупняване на стопанствата (2010 г. спрямо 2007 г.):






общо намаляване на броя на стопанствата– 24,7%
стопанствата с размер до 2 ха намаляват с 27,9%, а ИЗП в тях –
с 21,5%
нараства броят на стопанствата с размер над 100 ха с 24,7% и
на ИЗП в тях – с 20%

Животновъдните стопанства:



ферми с 1-9 крави – намаление на броя на стопанствата с 20,1%
и на броя на животните с 20,7%
фермите с над 50 животни – увеличение на броя на
стопанствата с 45,9% и на броя на животните с 34,6%

Търговия със селскостопански стоки 2006-2011 г.
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Balance

Директни плащания след 2013
Законодателно предложение на ЕК:






Основно плащане с права на плащане и спазване на
кръстосаното съответствие (КС)
Зелени плащания, обвързани с прилагането на екологични
дейности надхвърлящи изискванията за КС
Плащане за райони със специфични природни ограничения
в планински райони и необлагодетелствани райони



Плащане за млади фермери



Схема за дребни селскостопански производители



Доброволно обвързано с производството подпомагане

Сближаване на плащанията
•

за периода 2014-2020 г., за всички ДЧ с директни плащания под
ниво от 90% от средното, една трета от разликата между сегашното
им равнище и нивото от 90% ще бъде компенсирана
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Позиция на МЗХ за ОСП след 2013


ОСП трябва да остане силна, общностна политика, с
достатъчен бюджет, финансирана от ЕС



Изравняване на плащанията между стари и нови
държави-членки



Запазване на опростена система за директни плащания
на хектар, съчетана с гъвкави мерки за специфична
подкрепа на отделни сектори



Опростени правила за кръстосано съответствие



Запазване на пазарните мерки като предпазна мрежа

Предизвикателства









Динамика в използването на земята
Създаване на
Регистър на фермерите
По-добро насочване на подпомагането към активните
фермери
Екологизиране на директните плащания
Разпределение на директните плащания- 80% от
бенефициентите получават около 20% от директните
плащания през 2010 г. (18.4% в ЕС-12) прогресивно
намаление и горна граница за плащанията за големи
бенефициенти; схема за дребни селскостопански
производители
Запазване на икономически или екологично уязвими
производства
обвързана подкрепа

Благодаря за вниманието!
Десислава Кърчанова
dkarchanova@mzh.government.bg, (2) 985 11 444

