
 

 

Чл. 26  ( Регламент ЕО 640 / 2014 г. ) 

Намаления на зеленото плащане за неспазване на изискването за ЕНП 

  

Ако изискваната екологично насочена площ надвишава екологично насочената 

площ, която е установена при отчитане на тегловната стойност на екологично 

насочените площи по реда на член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 

1307/2013, площта, която трябва да се използва за изчислението на плащането 

за екологизиране по член 23 от настоящия регламент, се намалява с 50 % от 

установената обща площ на обработваемата земя, включваща в съответните 

случаи по член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 установените 

площи по член 46, параграф 2, първа алинея, букви в), г), ж) и з) от посочения 

регламент, умножена по коефициента на разликата. 

 

Коефициентът на разликата по първа алинея е равен на дела на разликата 

между изискваната екологично насочена площ и установената екологично 

насочена площ спрямо изискваната екологично насочена площ. 

 

Пример: Установена обща площ на обработваемата земя – 10 000 дка. 

Изисквана екологично насочена площ – 500 дка. 

 Установена ЕНП – 350 дка. 

 Намалението е равно на 50 % от 10 000, умножени по коефициент за 

разликата, равен на  

 Кр = ( 500 – 350 ) : 500 = 0,3 

 5000 х 0,3 = 1500 дка, т.е. плащането за екологизиране ще се изплаща 

за  8500 дка.  /за 1500 дка няма да се начислява ставката за екологизиране/. 

 

Когато бъде установено, че даден бенефициер не спазва изискванията за 

екологично насочена площ, описани в настоящия член, в продължение на три 

години, площта, използвана за изчисляване на плащането за екологизиране, се 

намалява съгласно параграф 2 за следващите години с общата установена  



 

 

площ на обработваемата земя, включително, ако е приложимо съгласно член 

46, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, установените площи, посочени 

в член 46, параграф 2, първа алинея, букви в), г), ж) и з) от същия регламент, 

умножени по коефициента на разликата. 

 

- намалението в този случай е 10000 х 0,3 = 3 000  дка. – ще се плати за 

екологизиране за 7 000 дка. 

 

 

Чл. 24. / Регламент ЕО 640 / 2014 г. / 

Намаление на зеленото плащане при неспазване на изискването за 

диверсификация на културите 

  

1. Когато по силата на член 44 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 се изисква 

площта на основната култура да не превишава 75 % от общата площ на 

обработваемата земя, но площта, установена за основната група култури, 

превишава 75 %, площта, която трябва да се използва за изчислението на 

плащането за екологизиране по член 23 от настоящия регламент, се намалява 

с 50 % от установената обща площ на обработваемата земя, умножена по 

коефициента на разликата. 

Коефициентът на разликата по първа алинея е делът на площта на основната 

група култури, която превишава 75 % от установената обща площ на 

обработваемата земя в общата площ, необходима за другите групи култури. 

 

 Пример: Установена обща площ обр. земя – 10 000 дка - Изискване 

осн. култура да заема не повече от 7 500 дка. 

Установената площ на осн. култура е 8 000 дка. 

Кр = / 8 000 – 7 500 / : 2 500 = 0,2 

Намалението е равно на: 50 % от 10 000 х Кр = 5 000 х 0,2 = 1 000 дка. 

 Ще се изплати ставката за екологизиране на 9 000 дка. 



 

 

 

2. Когато по силата на член 44 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 се изисква 

площта на основната култура да не превишава 95 % от установената обща 

площ на обработваемата земя, но площта, установена за двете основни групи 

култури, превишава 95 %, площта, която трябва да се използва за 

изчислението на плащането за екологизиране по член 23 от настоящия 

регламент, се намалява с 50 % от установената обща площ на обработваемата 

земя, умножена по коефициента на разликата. 

 

Коефициентът на разликата по първа алинея е делът на площта на двете 

основни групи култури, която превишава 95 % от установената обща площ на 

обработваемата земя, в общата площ, необходима за другите групи култури. 

   

Пример: Установена обща  площ на обр. земя – 10 000 дка 

Установена площ на двете основни групи култури  е 9 550 дка 

Кр = / 9 600 – 9 550 / : 500 = 0,1 

Намалението е равно на 5 000 х 0,1 = 500 дка 

 

3. Когато по силата на член 44 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 се изисква 

площта на основната култура да не превишава 75 % от установената обща 

площ на обработваемата земя, а площта на двете основни култури да не 

превишава 95 % от установената обща площ на обработваемата земя, но 

площта, установена за основната група култури превишава 75 %, а площта, 

установена за двете основни групи култури превишава 95 %, площта, която 

трябва да се използва за изчислението на плащането за екологизиране по член 

23 от настоящия регламент, се намалява с 50 % от установената обща площ на 

обработваемата земя, умножена по коефициента на разликата. 

Коефициентът на разликата по първа алинея е равен на сбора на 

коефициентите на разликите, изчислени по реда на параграфи 1 и 2.  

  



 

  

 Пример: Установена обща площ на обработваемата земя – 10 000 дка 

 Намалението е равно на 5 000 х 0,2 + 0,1 = 5 000 х 0,3  = 1500 дка 

 

Когато бъде установено, че даден бенефициер не спазва изискванията за 

диверсификация на културите, описани в настоящия член, в продължение на 

три години, площта, с която се намалява площта, използвана за изчисляване на 

плащането за екологизиране съгласно параграфи 1, 2 и 3 за следващите 

години, възлиза на общата площ на установената обработваема земя, 

умножена по приложимия коефициент на разликата. 

 

 


