
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1306/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 17 декември 2013 година 

относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за 
отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) 

№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро 
пейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на нацио 
налните парламенти, 

като взеха предвид становището на Сметната палата, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и 
социален комитет ( 1 ), 

в съответствие с обикновената законодателна процедура, 

като имат предвид, че: 

(1) В съобщението на Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите, озаглавено „Общата селскосто 
панска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите 
предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, 
природните ресурси и териториалния баланс“, са 
разгледани потенциални предизвикателства, цели и 
насоки за общата селскостопанска политика (ОСП) след 
2013 г. В контекста на дебата по това съобщение ОСП 
следва да бъде реформирана, считано от 1 януари 2014 г. 
Тази реформа следва да обхване всички основни 
инструменти по ОСП, включително Регламент (ЕО) 
№ 1290/2005 на Съвета ( 2 ). Опитът, извлечен от прила 
гането на този регламент, показва, че някои елементи на 
механизма за финансиране и мониторинг трябва да бъдат 
коригирани. С оглед на обхвата на реформата е целесъ 
образно да бъде отменен Регламент (ЕО) № 1290/2005 и 
той да бъде заменен с нов текст. Реформата следва също 
така във възможно най-висока степен да хармонизира, 
рационализира и опрости неговите разпоредби. 

(2) За да се допълнят или изменят някои несъществени 
елементи на настоящия регламент, на Комисията следва 
да бъде делегирано правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 290 от Договора за функциони 
рането на Европейския съюз (ДФЕС) по отношение на 
акредитацията на разплащателните агенции и координи 
ращите органи, задълженията на разплащателните агенции 
по отношение на публичната интервенция, както и 
правилата относно съдържанието на управленските и 
контролни задължения на тези агенции, мерките, 

подлежащи на финансиране от общия бюджет на Евро 
пейския съюз, (бюджета на Съюза) в рамките на публична 
интервенция и оценяването на действията, свързани с 
публична интервенция. Това оправомощаване следва да 
обхваща също и изключенията от правилата за недопус 
тимост на плащанията, които разплащателните агенции 
правят по отношение на бенефициери преди най-ранната 
или след най-късната възможна дата за плащане и 
компенсацията между разходи и приходи в рамките на 
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) 
и Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР). В допълнение, това оправомощаване 
следва да обхваща приложимите методи за поетите 
задължения и плащането на суми, в случай че 
бюджетът на Съюза не е приет преди началото на финан 
совата година или че общият размер на поетите 
задължения надхвърля прага по член 170, параграф 3 
от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета ( 3 ). 

Освен това, това оправомощаване следва да обхваща, 
отсрочването на месечните плащания от Комисията за 
държавите членки по отношение на разходите по ЕФГЗ 
и условията за намаляване или спиране от Комисията на 
междинните плащания за държавите членки по ЕЗФРСР. В 
допълнение това оправомощаване следва да обхваща и 
спирането на месечните плащания или на междинните 
плащания, за които не е подадена своевременно съот 
ветната статистическа информация, специалните задъл 
жения, които държавите членки трябва да спазват по 
отношение на проверките, критериите и методологията 
за прилагане на корекции в контекста на процедурата 
по уравняване по съответствие, и възстановяването на 
вземанията. Освен това, това оправомощаване следва да 
обхваща изискванията по отношение на митническите 
процедури, оттеглянето на помощта и санкциите в 
случаите на неспазване на условията за допустимост, и 
поетите задължения за бюджетни кредити или други 
задължения, произтичащи от прилагането на секторното 
законодателство в областта на селското стопанство. Също 
така това оправомощаване следва да включва пазарните 
мерки, за които Комисията може да спре месечните 
плащания, правилата за обезпеченията, за функциони 
рането на интегрираната система за администриране и 
контрол, както и по отношение на мерките, изключени 
от проверката на трансакциите. По подобен начин, това 
оправомощаване следва да обхваща изменението на 
размера на приходите или плащанията до равнище, под 
което търговските документи на предприятията обик 
новено не би следвало да бъдат подлагани на проверка 
съгласно настоящия регламент, санкциите, прилагани в 
рамките на кръстосаното съответствие, изискванията за 
контрол в лозаро-винарския сектор, и правилата за

BG 20.12.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз L 347/549 

( 1 ) ОВ C 191, 29.6.2012 г. стр. 116. 
( 2 ) Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно 

финансирането на общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 
11.8.2005 г., стр. 1). 

( 3 ) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 298, 26.10.2012 г., 
стр. 1).



поддържане на постоянни пасища. На последно място, 
това оправомощаване следва да обхваща правилата за 
определяне на правопораждащия факт и обменния курс 
за държавите членки, които не използват еврото, мерките 
за гарантиране на прилагането на правото на Съюза, в 
случай че има вероятност то да бъде застрашено от 
извънредни парични практики, свързани с националната 
парична единица, както и по отношение на съдържанието 
на общата рамка за мониторинг и оценка на мерките, 
приети по ОСП, и по отношение на преходните мерки. 

От особена важност е по време на подготвителната се 
работа Комисията да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове Комисията следва да 
осигури едновременното и своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ начин на Евро 
пейския парламент и на Съвета. 

(3) Общата селскостопанска политика се състои от различни 
мерки, някои от които се отнасят до развитието на 
селските райони. Важно е да се осигури финансиране за 
тези мерки, за да се допринесе за постигането на целите 
на ОСП. Тъй като тези мерки имат определени общи 
елементи, но също така се различават в много отношения, 
разпоредбите относно тяхното финансиране следва да 
бъдат уредени в едни и същи пакет от разпоредби. 
Когато е необходимо, тези разпоредби следва да 
позволяват различно третиране. С Регламент (ЕО) 
№ 1290/2005 се създадоха два европейски фонда в 
областта на селското стопанство, а именно ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР („Фондовете“). Тези фондове следва да бъдат 
запазени. 

(4) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и приетите в съот 
ветствие с него разпоредби следва да се прилагат към 
мерките, установени в настоящия регламент. По- 
специално, в настоящия регламент се определят 
разпоредби, свързани със споделеното управление с 
държавите членки, основано на принципите на доброто 
финансово управление, прозрачността и липсата на диск 
риминация, както и разпоредби за функциите на акреди 
тираните органи и бюджетните принципи, които 
разпоредби следва да се зачитат в рамките на настоящия 
регламент. 

(5) За да се осигури съгласуваност между практиките на 
държавите членки и хармонизирано прилагане на 
клаузата за непреодолима сила от държавите членки, в 
настоящия регламент следва да се предвидят, където е 
целесъобразно, изключения в случай на непреодолима 
сила и извънредни обстоятелства, както и неизчерпателен 
списък с възможни случаи на непреодолима сила и 
извънредни обстоятелства, които да бъдат признати от 
компетентните национални органи. Тези органи следва 
да вземат решения относно непреодолима сила и 
извънредни обстоятелства за всеки отделен случай въз 
основа на относими доказателства и като прилагат 
понятието за непреодолима сила от гледна точка 
правото на Съюза в областта на селското стопанство, 
включително съдебната практика на Съда. 

(6) Бюджетът на Съюза следва да финансира разходите по 
ОСП, включително разходите за развитието на селските 
райони, чрез Фондовете — или пряко, или в контекста 

на споделеното управление с държавите членки. Следва да 
се посочат видовете мерки, които могат да бъдат финан 
сирани чрез Фондовете. 

(7) Следва да бъдат предвидени разпоредба за акредитиране 
на разплащателните агенции от държавите членки и за 
утвърждаване на процедурите за набавяне на декларации 
за управлението, за получаване на сертифициране на 
системите за управление и мониторинг и заверка на 
годишните счетоводни отчети от независими органи. 
Освен това, за да се осигури прозрачността на нацио 
налните проверки, особено по отношение на процедурите 
за разрешение, валидиране и плащане, и за да се намали 
административното и одитното натоварване на Комисията 
и на държавите членки, когато се изисква акредитация за 
всяка отделна разплащателна агенция, броят на органите 
и структурите, на които се делегират тези отговорности, 
следва да бъде ограничен, като се спазва конституци 
онната уредба на всяка държава членка. За да се 
избегнат излишните разходи за реорганизация, на 
държавите членки следва да бъде разрешено да запазят 
броя на разплащателните агенции, които са били акреди 
тирани преди влизането в сила на настоящия регламент. 

(8) Когато държава членка акредитира повече от една разпла 
щателна агенция, е важно държавата да излъчи единен 
публичен координиращ орган, който да осигурява съгла 
суваност при управлението на средствата, да осъществява 
връзка между Комисията и всяка една от акредитираните 
разплащателни агенции и да обезпечава своевременното 
предоставяне на изискваната от Комисията информация 
относно операциите, извършвани от няколко разпла 
щателни агенции. Публичният координиращ орган 
следва също да предприема и координира действия с 
оглед отстраняването на пропуски от общ характер и 
следва да уведомява Комисията за последващите 
действия. В допълнение, този орган следва да поощрява 
и когато е възможно, да осигурява еднаквото прилагане на 
общите правила и стандарти. 

(9) Само използването на разплащателни агенции, които са 
били акредитирани от държавите членки, предоставя 
задоволителни гаранции, че са извършени необходимите 
проверки преди отпускането на помощ от Съюза за бене 
фициерите. Ето защо следва изрично да се посочи в 
настоящия регламент, че само разходите, направени от 
акредитирани разплащателни агенции, могат да бъдат 
възстановени от бюджета на Съюза. 

(10) За да се съдейства за повишаването на осведомеността на 
бенефициерите относно връзката между земеделските 
практики и управлението на стопанствата, от една 
страна, и стандартите, свързани с околната среда, изме 
нението на климата, доброто земеделско състояние на 
земята, безопасността на храните, общественото здраве, 
здравето на животните и растенията и хуманното 
отношение към животните, от друга страна, е необходимо 
държавите членки да установят широкообхватна система 
за съвети в селското стопанство, чрез която да се пред 
оставят съвети на бенефициерите. Тази система за съвети в 
селското стопанство по никакъв начин не следва да влияе 
върху задълженията и отговорностите на бенефициерите 
за спазване на посочените стандарти. Освен това 
държавите членки следва да осигурят ясно разграничение 
между предоставянето на консултации и извършването на 
проверки.
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(11) Системата за съвети в селското стопанство следва да 
покрива най-малко задълженията на ниво индивидуално 
стопанство, произтичащи от стандартите и изискванията 
за кръстосаното съответствие. Тази система следва също 
така да покрива изискванията, които трябва да се 
спазват по отношение на земеделските практики, които 
са от полза за климата и околната среда, и поддръжката 
на земеделските площи в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), 
и мерките на ниво индивидуално стопанство, предвидени 
в програмите за развитие на селските райони, насочени 
към модернизиране на стопанства, изграждане на конку 
рентоспособност, секторна интеграция, иновация, пазарна 
ориентация и насърчаване на предприемачеството. 

Системата следва да обхваща също и изискванията, 
наложени на бенефициерите от държавите членки за 
изпълнението на специфичните разпоредби на Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ), 
както и за изпълнението на член 55 от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ), 
по-специално изискванията относно спазването на общите 
принципи на интегрираното управление на вредителите, 
както е посочено в член 14 от Директива 2009/128/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ). 

(12) Бенефициерите следва да се включват в системата за 
съвети в селското стопанство на доброволни начала. 
Всички бенефициери, дори земеделски стопани, които не 
получават подпомагане по ОСП, следва да имат право да 
участват в системата. Следва да е възможно обаче 
държавите членки да установяват критерии за 
включване с предимство. Поради естеството на системата 
е удачно информацията, получена в процеса на консулта 
циите, да се смята за поверителна, освен в случая на 
сериозни нарушения на правото на Съюза или на нацио 
налното право. За да се обезпечи ефективността на 
системата, консултантите следва да притежават съот 
ветните квалификации и редовно да участват в обучения. 

(13) По отношение на ЕФГЗ финансовите средства, необходими 
за покриване на разходите, извършени от акредитираните 
разплащателни агенции, следва да се отпускат на 
държавите членки от Комисията под формата на възста 
новяване на разходите въз основа на счетоводните отчети 
за разходите, извършени от разплащателните агенции. До 
изплащането на сумите за възстановяване на разходите 
под формата на месечни плащания, държавите членки 
трябва да мобилизират финансови средства в зависимост 

от потребностите на акредитираните от тях разпла 
щателни агенции. Административните разходи и 
разходите за персонал на държавите членки и на бенефи 
циерите, участващи в изпълнението на общата селскосто 
панска политика, следва да се поемат от самите тях. 

(14) Използването на агрометеорологичната система и придо 
биването и подобряването на сателитни изображения 
следва да предостави на Комисията, по-специално, 
възможности за управление на селскостопанските пазари, 
за улесняване на мониторинга на селскостопанските 
разходи и за наблюдение на селскостопанските ресурси 
в средносрочен и дългосрочен план. Освен това, в свет 
лината на опита, придобит при прилагането на Регламент 
(ЕО) № 165/94 на Съвета ( 5 ), някои от съдържащите се в 
него разпоредби следва да бъдат включени в настоящия 
регламент и следователно Регламент (ЕО) № 165/94 
следва да бъде отменен. 

(15) По отношение на спазването на бюджетната дисциплина е 
необходимо да се определи годишен таван за разходите, 
финансирани от ЕФГЗ, като се вземат предвид макси 
малните суми, предвидени за този фонд в многогодишната 
финансова рамка, предвидена в Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 1311/2013 на Съвета ( 6 ). 

(16) Бюджетната дисциплина изисква също годишният таван 
на финансираните от ЕФГЗ разходи да бъде спазван при 
всички обстоятелства и на всеки етап от бюджетната 
процедура и от изпълнението на бюджета. Следователно 
е необходимо националният таван за директните 
плащания по държави членки, установен с Регламент 
(ЕС) № 1307/2013, да се разглежда като финансов 
таван за такива директни плащания за съответната 
държава членка и възстановяването на тези плащания да 
остава в рамките на същия финансов таван. Освен това 
бюджетната дисциплина изисква всички правни актове на 
Съюза в областта на ОСП, които са предложени от 
Комисията или приети от Съюза или от Комисията и 
които са финансирани от ЕФГЗ, да са съобразени с 
годишния таван за разходите, финансирани от Фонда. 

(17) За да се гарантира, че сумите за финансиране на ОСП са в 
съответствие с годишните тавани, финансовият механизъм, 
посочен в Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета ( 7 ), чрез 
който нивото на директното подпомагане се коригира, 
следва да се запази. Когато Европейският парламент и 
Съветът не са направили корекциите преди 30 юни на 
календарната година, по отношение на която те се 
прилагат, Комисията следва да бъде оправомощена да 
определи тези корекции.

BG 20.12.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз L 347/551 

( 1 ) Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 декември 2013 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 (Виж страница 608 от настоящия брой на 
Официален вестник) 

( 2 ) Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на рамка за действията на Общността в областта на 
политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1) 

( 3 ) Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета 
относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за 
отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ 
L 309, 24.11.2009 г., стр. 1) 

( 4 ) Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността 
за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 
24.11.2009 г., стр. 71) 

( 5 ) Регламент (ЕО) № 165/94 на Съвета от 24 юни 1994 г. относно 
съфинансиране от страна на Общността на дистанционни проверки 
(ОВ L 24, 29.1.1994 г., стр. 6). 

( 6 ) Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 
за установяване на многогодишната финансова рамка за периода 
2014—2020 г. (Виж страница 884 от настоящия брой на 
Официален вестник). 

( 7 ) Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за уста 
новяване 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 (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) 
№ 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ 
L 30, 31.1.2009 г., стр. 16).



(18) За да се подкрепи селскостопанският сектор в случай на 
значими кризисни ситуации, които засягат селскосто 
панското производство или дистрибуция, следва да се 
създаде резерв за кризи чрез прилагане в началото на 
всяка година на намаление на директните плащания 
чрез механизма за финансова дисциплина. 

(19) Член 169, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 предвижда, че бюджетните кредити, за 
които няма поети задължения и които се отнасят до 
дейностите, посочени в член 4, параграф 1 от 
настоящия регламент, могат да бъдат пренесени само 
към следващата финансова година и че такъв пренос 
може да доведе до допълнителни плащания само за 
крайните получатели, по отношение на които през пред 
ходната финансова година е била направена корекцията 
на директните плащания, посочена в член 25 от 
настоящия регламент. Следователно, когато в такъв 
случай бюджетните кредити се пренасят към следващата 
финансова година, националните администрации би 
трябвало да извършват плащания към две групи бене 
фициери на директни плащания в рамките на една 
финансова година: от една страна, като възстановяват 
суми от пренесените неизползвани средства, подчинени 
на финансова дисциплина, на земеделските стопани, по 
отношение на които се е прилагала финансова 
дисциплина през предходната финансова година, а от 
друга, като извършват директните плащания през 
финансова година N на земеделските стопани, които са 
ги поискали. С цел избягване на прекомерната админист 
ративна тежест за националните администрации следва да 
бъде предвидена дерогация от член 169, параграф 3, 
четвърта алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, 
която да им дава възможност да възстановяват сумата, 
пренесена към финансова година N, на земеделските 
стопани, по отношение на които се прилага финансова 
дисциплина през година N, вместо на земеделските 
стопани, по отношение на които такава дисциплина се 
прилага през година N-1. 

(20) Предприетите мерки за определяне на финансовия принос 
от Фондовете по отношение на изчисляването на финан 
совите тавани не засягат правомощията на бюджетния 
орган, посочен в ДФЕС. Следователно тези мерки следва 
да се базират на референтните суми, определени в съот 
ветствие с Междуинституционалното споразумение от 
19 ноември 2013 г. между Европейския парламент, 
Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, 
сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто 
финансово управление и Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 1311/2013. 

(21) Бюджетната дисциплина изисква също така постоянно 
проучване на средносрочната бюджетна обстановка. Ето 
защо при предаването на проектобюджета за дадена 
година Комисията следва да представи своите прогнози 
и анализи пред Европейския парламент и Съвета и при 
необходимост следва да предложи на законодателя 
подходящи мерки. Освен това Комисията следва по 
всяко време да упражнява в пълна степен своите управ 
ленски правомощия, за да гарантира спазването на 
годишния таван, и при необходимост следва да предлага 
на Европейския парламент и на Съвета или само на 
Съвета подходящи мерки за коригиране на състоянието 
на бюджета. Ако в края на бюджетната година 
годишният таван не може да бъде спазен поради напра 
вените от държавите членки искания за възстановяване на 
разходите, Комисията следва да бъде в състояние да пред 

приеме мерки, позволяващи, от една страна, временно 
разпределение на наличния бюджет между държавите 
членки, пропорционално на исканите от тях суми за 
възстановяване, които все още не са изплатени, и от 
друга страна, мерки, гарантиращи спазване на опред 
еления за съответната година таван. Плащанията за 
същата година следва да бъдат включени в следващата 
бюджетна година и следва да бъде окончателно 
установен общият размер на финансирането от бюджета 
на Съюза по държави членки, както и размерът на 
компенсацията между държави членки с оглед да се 
осигури, че установеният размер е спазен. 

(22) При изпълнението на бюджета Комисията следва да 
приведе в действие за всеки месец система за ранно пред 
упреждение и мониторинг по отношение на селскосто 
панските разходи, така че, ако съществува риск от преви 
шаване на годишния таван, Комисията да може при първа 
възможност да предприеме необходимите мерки в рамките 
на управленските си правомощия и, ако тези мерки се 
окажат недостатъчни, да предложи други мерки. С 
редовни доклади пред Европейския парламент и Съвета 
Комисията следва да прави съпоставка на развитието на 
направените до момента разходи с профилите и следва да 
дава оценка на прогнозното изпълнение на бюджета за 
останалата част от бюджетната година. 

(23) Обменният курс, който Комисията използва при съста 
вянето на бюджетните документи, следва да отразява 
най-актуалната налична информация, като същевременно 
се взема под внимание изтеклият период от време между 
съставянето и предаването на документите. 

(24) Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета ( 1 ) установява правила, приложими към 
финансовото подпомагане от Фондовете, обхванати от 
този регламент, включително ЕЗФРСР. Тези правила 
обхващат също допустимостта на разходите, финансовото 
управление, както и системите за управление и контрол. 
По отношение на финансовото управление на ЕЗФРСР, с 
цел правна яснота и съгласуваност между Фондовете, 
обхванати от настоящия регламент, следва да се 
посочват съответните разпоредби относно бюджетните 
кредити, сроковете за плащане и отмяната на бюджетни 
кредити съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

(25) Програмите за развитие на селските райони се финансират 
от бюджета на Съюза на базата на поемане на задължения 
за извършване на годишни вноски. Държавите членки 
следва да са в състояние да се ползват от предвидените 
средства на Съюза от момента, в който започнат 
изпълнение на програмите. Следователно е необходимо 
да се въведе подходяща система за ограничено пред 
варително финансиране, която да осигури непрекъснат 
поток на средствата с оглед на своевременното извършване 
на плащанията в полза на бенефициерите по програмите.

BG L 347/552 Официален вестник на Европейския съюз 20.12.2013 г. 

( 1 ) Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 декември 2013 за определяне на общоприложими разпоредби 
за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, 
обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Евро 
пейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 (Виж страница 320 от настоящия 
брой на Официален вестник).



(26) Освен предварителното финансиране, е необходимо да се 
прави разлика между плащанията от Комисията към акре 
дитираните разплащателни агенции, междинните 
плащания и плащането на салдата, и да се предвидят 
детайлни правила за осъществяването им. Правилото за 
автоматична отмяна следва да допринесе за ускоряване 
на изпълнението на програмите и за добро финансово 
управление. В правилата относно националните рамки 
на държавите членки с регионални програми, установени 
в Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета ( 1 ), също се предвижда инструмент, 
с който държавите членки да осигуряват изпълнението и 
доброто финансово управление. 

(27) Помощта от Съюза следва да се изплаща на бенефи 
циерите навреме, за да могат те да я използват ефективно. 
Неспазването от държавите членки на крайните срокове за 
плащанията, установени в правото на Съюза, може да 
създаде сериозни затруднения за бенефициерите и да 
изложи на риск годишното разпределение на бюджета 
на Съюза. Ето защо разходите, които са направени, без 
да се спазват крайните срокове за плащанията, следва да 
бъдат изключени от финансирането на Съюза. Принципът 
на пропорционалност, предвиден в Регламент (ЕО) 
№ 1290/2005, следва да се запази и следва да се 
прилага за двата Фонда. За да бъде спазен принципът 
на пропорционалност, Комисията следва да има правото 
да предвижда изключения от това общо правило. 

(28) Регламент (ЕО) № 1290/2005 предвижда намалявания 
или спиране на месечни или междинни плащания по 
Фондовете. Въпреки доста широката формулировка на 
тези разпоредби, на практика те се прилагат основно за 
намаляване на плащанията при неспазване на сроковете за 
плащане, таваните и други подобни „счетоводни 
причини“, които лесно се установяват в декларациите за 
разходите. Тези разпоредби позволяват също намаляване 
или спиране в случай на сериозни и трайни пропуски в 
националните системи за контрол. Налагането на подобни 
намалявания и спирания обаче е в зависимост от доста 
ограничаващи материалноправни условия за това и пред 
виждат специална процедура от два етапа, която трябва да 
се приложи. Европейският парламент и Съветът 
многократно са искали от Комисията да преустанови 
плащанията за държави членки, които не спазват усло 
вията. По тези причини е необходимо да се изясни 
системата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1290/2005 за 
намалявания и спирания, и да се обединят правилата за 
намалявания и спирания за двата Фонда в един-единствен 
член. Системата на намаляванията по „счетоводни 
причини“ следва да се запази в съответствие с устано 
вените административни практики. Възможността за нама 
ляване или спиране на плащанията в случай на 
значителни и трайни пропуски в националните системи 
за контрол следва да бъде засилена, за да може Комисията 
да налага бързо спиране на плащанията, в случай че бъдат 

установени сериозни пропуски. Тази възможност следва да 
бъде разширена, така че да включва и небрежност в 
системата за възстановяване на неправомерни плащания. 

(29) Секторното законодателство в областта на селското 
стопанство изисква държавите членки да пращат 
информация за броя на извършените проверки и техния 
резултат в определени срокове. Тази статистика за 
контрола се използва при определянето на нивото на 
грешка на равнище държави членки и по-общо за 
целите на проверката на управлението на Фондовете. 
Статистиката за контрола е важен източник на 
информация за Комисията, който ѝ дава възможност да 
установи дали Фондовете са правилно управлявани, и 
представлява съществен елемент от годишната декларация 
за достоверност. Предвид жизненоважния характер на 
статистиката за контрола и за да се гарантира, че 
държавите членки спазват задължението си да я 
изпращат навреме, е необходимо да се предвиди 
възпиращо средство, за да се избегне закъсняло пред 
оставяне на необходимите данни, което да е пропор 
ционално на количеството липсващи данни. Следователно 
следва да се предвидят разпоредби, които да дават право 
на Комисията да спре част от месечните или междинните 
плащания, за които не е била изпратена навреме необхо 
димата статистическа информация. 

(30) За да стане възможно повторното използване на 
средствата по Фондовете, са необходими правила за 
разпределянето на специфични суми. Списъкът, включен 
в Регламент (ЕО) № 1290/2005, следва да се допълни със 
сумите, свързани със закъснелите плащания и уравня 
ването на сметките по отношение на разходите по ЕФГЗ. 
Освен това с Регламент (ЕИО) № 352/78 на Съвета ( 2 ) 
бяха установени правила за разпределянето на сумите, 
постъпили в резултат от невъзстановени обезпечения. 
Тези разпоредби следва да се хармонизират и обединят 
със съществуващите разпоредби за целевите приходи. 
Следователно Регламент (ЕИО) № 352/78 следва да бъде 
отменен. 

(31) Регламент (ЕО) № 814/2000 на Съвета ( 3 ) и правилата за 
приложението му определят информационните мерки, 
свързани с ОСП, които могат да се финансират съгласно 
член 5, буква в) от Регламент (ЕО) № 1290/2005. 
Регламент (ЕО) № 814/2000 съдържа списък с такива 
мерки и техните цели и определя правилата на финанси 
рането им и изпълнението на съответните проекти. След 
приемането на този регламент бяха приети правила по 
силата на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно 
безвъзмездните средства и обществените поръчки. Тези 
правила следва да се прилагат и към информационните 
мерки по ОСП. За целите на опростяването и съгласува 
ността Регламент (ЕО) № 814/2000 следва да се отмени, 
като се запазят специфичните разпоредби по отношение 
на целите и видовете мерки, които подлежат на финан 
сиране. Тези мерки следва също така да отчитат необхо 
димостта от по-добра ефективност при комуникация с
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широката общественост и по-силно взаимодействие между 
комуникационните дейности, предприемани по 
инициатива на Комисията, както и да гарантират 
ефективно разясняване на политическите приоритети на 
Съюза. Следователно те следва да включват и мерки за 
информиране, свързани с ОСП, в рамките на насочената 
към предприятията комуникация, както е посочено в 
съобщението на Комисията: Бюджет за стратегията 
„Европа 2020“("съобщението на Комисията относно 
бюджет за стратегията „Европа 2020“) — част II: Инфор 
мационни документи за политиките. 

(32) Финансирането на мерките и операциите съгласно ОСП 
включва отчасти и споделено управление. За да обезпечи 
надеждно управление на финансовите средства на Съюза, 
Комисията следва да извършва проверки на управлението 
на Фондовете от органите на държавите членки, 
отговарящи за извършване на плащанията. Във връзка с 
това е уместно да се определи естеството на проверките, 
които Комисията трябва да извърши, да се посочат 
условията за упражняване на нейните функции по 
изпълнение на бюджета и да се изяснят задълженията 
на държавите членки за оказване на сътрудничество. 

(33) За да може Комисията да изпълнява задължението си да 
проверява за съществуването и правилното функцио 
ниране на системите за управление и проверка на израз 
ходването на средствата на Съюза в държавите членки, 
независимо от вътрешния контрол, упражняван от 
държавите членки, следва да бъде предвидена разпоредба 
за извършване на проверки от лица, упълномощени от 
Комисията да действат от нейно име, които да имат 
право да изискват съдействие от държавите членки при 
работата си. 

(34) За набавянето на информацията, която трябва да бъде 
изпратена на Комисията, е необходимо във възможно 
най-голяма степен да се използват възможностите на 
информационните технологии. При провеждането на 
проверките Комисията следва да има пълен и непос 
редствен достъп до информацията за разходите, 
съхранена както на хартиен носител, така и в електронна 
форма. 

(35) С цел да установят финансовите взаимоотношения между 
акредитираните разплащателни агенции и бюджета на 
Съюза, Комисията следва да извършва годишно урав 
няване на сметките на тези разплащателни агенции 
(финансово уравняване на сметките). Решението за урав 
няване на сметките следва да се отнася до пълнотата, 
точността и достоверността на сметките, но не и до съот 
ветствието на разходите с правото на Съюза. 

(36) Комисията отговаря за изпълнението на бюджета на Евро 
пейския съюз в сътрудничество с държавите членки 
съгласно член 317 от ДФЕС. Комисията е оправомощена 
да решава посредством актове за изпълнение дали извър 

шените от държавите членки разходи са в съответствие с 
правото на Съюза. Държавите членки следва да имат 
правото да обосновават решенията си за извършване на 
плащания и да имат достъп до помирителните процедури 
в случаите, когато не може да се достигне до взаимно 
съгласие между тях и Комисията. За да се предоставят 
на държавите членки правни и финансови гаранции по 
отношение на разходите, извършени в минали периоди, 
следва да се определи максимален срок, в който 
Комисията да вземе решение какви ще са финансовите 
последици от неспазването. По отношение на ЕЗФРСР 
процедурата по уравняване по съответствие следва да 
съответства на разпоредбите относно финансовите 
корекции от страна на Комисията, установени в част 2 
от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

(37) По отношение на ЕФГЗ, възстановените суми следва да 
бъдат върнати на Фонда в случаите, когато разходите са 
извършени в противоречие с правото на Съюза и не е 
съществувало правно основание за тяхното извършване. 
За да се осигури достатъчно време за извършване на 
всички необходими административни процедури, вклю 
чително на вътрешни проверки, държавите членки 
следва да изискват бенефициерът да възстанови сумите в 
срок от 18 месеца след одобряването на доклад за 
проверка или подобен документ, удостоверяващ 
наличието на нередност, и където е приложимо, получа 
ването му от разплащателната агенция или органа, 
отговарящ за възстановяването на разходите. Следва да 
бъде предвидена разпоредба за система за финансова 
отговорност в случаите на допуснати нередности и в 
случаите, когато пълната сума не е била възстановена. 
Във връзка с това следва да се установи процедура, 
даваща възможност на Комисията да защитава интересите 
на бюджета на Съюза, като взема решения сумите, 
изгубени в резултат на нередности и невъзстановени в 
разумни срокове, да бъдат частично начислени на съот 
ветната държава членка. В определени случаи на 
небрежност от страна на държавата членка е оправдано 
сумата да ѝ бъде начислена в пълен размер. Въпреки това, 
при условие че държавите членки са изпълнили задъл 
женията си съгласно своите вътрешни процедури, финан 
совата тежест следва да бъде справедливо разпределена 
между Съюза и държавата членка. По отношение на 
ЕЗФРСР следва да важат същите правила, при спазване 
на изискването обаче, че възстановените или отменените 
вследствие на нередности суми следва да останат на 
разположение на одобрените програми за развитие на 
селските райони в съответната държава членка, тъй като 
тези суми са били отпуснати в полза на тази държава 
членка. Следва също да се установят разпоредби за задъл 
жението за докладване на държавите членки. 

(38) Процедурите по възстановяване, прилагани от държавите 
членки, могат да имат за последица забавяне на възстано 
вяването с години, без да има гаранция, че крайният 
резултат действително ще бъде успешен. Разходите по 
прилагането на тези процедури също могат да не бъдат 
пропорционални на сумите, които са или могат да бъдат 
събрани. Затова в определени случаи на държавите членки 
следва да се разреши да спрат процедурите по възстано 
вяване.
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(39) С оглед на защитата на финансовите интереси на бюджета 
на Съюза, държавите членки следва да предприемат мерки 
с цел да се уверят, че финансираните от Фондовете тран 
сакции са действителни и са правилно извършени. Също 
така държавите членки следва да предотвратяват, откриват 
и да се справят ефективно с всякакви нередности или 
неспазване на задълженията от страна на бенефициерите. 
За тази цел следва да се прилага Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2988/95 на Съвета ( 1 ). В случаите на нарушения на 
секторното законодателство в областта на селското 
стопанство, когато в правните актове на Съюза не са пред 
видени подробни правила за административните санкции, 
държавите членки следва да налагат национални санкции, 
които следва да бъдат ефективни, възпиращи и пропор 
ционални. 

(40) Следва да се избягва финансирането по линия на ОСП на 
дейности, които пораждат допълнителни разходи в други 
области на политиката, обхванати от общия бюджет на 
Европейския съюз, особено областта на околната среда и 
общественото здравеопазване. Освен това въвеждането на 
нови системи за плащане и свързани с тях системи за 
мониторинг и санкции следва да не води до излишно 
допълнителни административни процедури и формал 
ности. 

(41) Правилата, свързани с общите принципи, приложими към 
проверки, към оттегляне на неправомерни плащания и 
към налагане на санкции, се съдържат в различни регла 
менти, отнасящи се до селскостопанския сектор. Тези 
правила следва да се съберат в една и съща правна 
рамка на хоризонтално ниво. Те следва да обхващат 
задълженията на държавите членки по отношение на 
административните проверки и проверките на място, 
чиято цел е да се провери съответствието с разпоредбите 
относно мерките по линия на ОСП, и следва да обхващат 
правилата за възстановяване на помощ, намаляване на и 
изключване от помощта. Правилата за проверките на 
задълженията, които не са непременно свързани с 
плащането на помощ, следва също да се опишат. 

(42) Различни разпоредби на секторното законодателство в 
областта на селското стопанство изискват внасянето на 
обезпечение, за да се осигури плащането на сума, 
дължима в случай на неизпълнение на задължение. За 
да се укрепи рамката за обезпечения, към всички тези 
разпоредби следва да се прилага единно хоризонтално 
правило. 

(43) Държавите членки следва да създадат и ползват интег 
рирана система за администриране и контрол („интегри 
раната система“)за някои плащания, предвидени в 
Регламент (ЕС) № 1307/2013 и в Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 За да се подобрят ефективността и наблю 
дението на подпомагането от Съюза, държавите членки 
следва да бъдат оправомощени да използват интегрираната 
система за други схеми за подпомагане на Съюза. 

(44) Следва да се запазят основните елементи на интегрираната 
система, и по-специално разпоредбите относно компютъ 

ризираната база данни, системата за идентификация на 
земеделските парцели, заявленията за подпомагане или 
исканията за плащане и системата за идентификация и 
регистриране на правата на плащане, като същевременно 
се взема предвид развитието на политиката, по-конкретно 
чрез въвеждането на плащане за селскостопанските 
практики, благоприятни за климата и околната среда, и 
за екологичните ползи от особеностите на ландшафта.С 
оглед намаляване на административната тежест и осигу 
ряване на ефикасен и ефективен контрол, държавите 
членки следва да използват технологиите по подходящ 
начин при създаването на тези системи. 

(45) С цел създаване на референтен слой в системата за иден 
тификация на земеделските парцели, който е пригоден 
към отчитане на приоритетните екологични площи, 
държавите членки следва да могат да вземат предвид 
специфичната информация, която може да бъде 
изисквана от земеделските стопани в заявленията им за 
години 2015—2017, например идентифицираните от тях 
такива особености на ландшафта или други площи, които 
биха могли да отговарят на изискванията за екологично 
насочени площи и, при необходимост, размера на 
площите с такива особености и другите площи. 

(46) Компетентните национални органи следва да извършват 
плащанията към бенефициерите, предоставени по 
схемите на Съюза за подпомагане, които са включени в 
интегрираната система, в пълен размер, при съобразяване 
с намаляванията, предвидени в настоящия регламент, 
както и в рамките на предписаните срокове. За да се 
постигне по-гъвкаво управление на директните 
плащания, държавите членки следва да имат право да 
извършват плащания, включени в интегрираната система, 
под формата на най-много две вноски годишно. 

(47) Проверката на търговските документи на предприятията, 
които получават или правят плащания, може да пред 
ставлява много ефикасно средство за наблюдение над 
трансакциите, съставляващи част от системата за финан 
сиране от ЕФГЗ. Разпоредбите относно проверката на 
търговските документи са предвидени в Регламент (ЕО) 
№ 485/2008 на Съвета ( 2 ). Тази проверка допълва 
другите проверки, които вече са извършени от 
държавите членки. Освен това, когато националните 
разпоредби по отношение на проверките са по-обширни 
от разпоредбите в посочения регламент, те не се засягат от 
него. 

(48) Съгласно Регламент (ЕО) № 485/2008, държавите членки 
следва да вземат мерките, необходими за осигуряване на 
ефективна защита на финансовите интереси на бюджета 
на Съюза, и по-специално за да се проверят истинността и 
съответствието на операциите, финансирани от ЕФГЗ. В 
интерес на яснотата и рационалността съответните 
разпоредби следва да се интегрират в един и същи акт. 
Следователно Регламент (ЕО) № 485/2008 следва да бъде 
отменен.
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(49) Документите, въз основа на които се извършва въпросната 
проверка, следва да бъдат определени така, че да 
позволяват осъществяването на пълна проверка. 
Подборът на предприятията за проверка следва да се 
извършва, като се държи сметка за характера на трансак 
циите, които стават на тяхната отговорност, а разпред 
елението по сектори на предприятията, които получават 
или правят плащания, следва да се извършва в зависимост 
от тяхната финансова важност в рамките на системата за 
финансиране от ЕФГЗ. 

(50) Следва да се определят правомощията на служителите, на 
които са възложени проверките, както и задълженията на 
предприятията да им предоставят търговските документи 
за определен период, както и изискваните от тях сведения. 
Изземването на търговски документи в определени случаи 
следва да е възможно. 

(51) Като се вземе предвид международната структура на 
търговията със селскостопански продукти и в интерес на 
функционирането на вътрешния пазар, е необходимо да се 
организира сътрудничеството между държавите членки. 
Необходимо е също да се създаде централизирана доку 
ментационна система на равнището на Съюза относно 
установените в трети държави предприятия, които 
получават или извършват плащания. 

(52) Макар че приемането на програмите за проверка е 
отговорност на държавите членки, необходимо е тези 
програми да бъдат съобщени на Комисията, за да може 
тя да поеме надзорната си и координационна роля, за да 
гарантира, че програмите са приети въз основа на 
подходящи критерии и че проверките се концентрират 
върху сектори или предприятия, в които рискът от 
измами е висок. От съществено значение е всяка 
държава членка да има специален отдел, който да 
отговаря за надзора на проверките на търговски доку 
менти, предвидени в настоящия регламент, или за коор 
диниране на тези проверки. Тези специални отдели следва 
да бъдат организирани независимо от отделите, които 
извършват проверките преди плащанията. Информацията, 
събрана по време на проверките, следва да се защитава 
като служебна тайна. 

(53) С Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета ( 1 ), който беше 
заменен от Регламент (ЕО) № 73/2009, беше установен 
принципът, че пълното изплащане на бенефициерите на 
някои видове подпомагане по ОСП следва да бъде 
обвързано със спазването на правила за управлението на 
земите, селскостопанската продукция и селскостопанските 

дейности. Този принцип впоследствие залегна в Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 ( 2 ) на Съвета и Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 на Съвета ( 3 ). 

Съгласно. системата за кръстосано съответствие държавите 
членки трябва да прилагат санкции под формата на 
изцяло или частично намаляване или изключване от 
подпомагането, получено по ОСП. 

(54) Системата за кръстосано съответствие интегрира в ОСП 
основни стандарти относно околната среда, изменението 
на климата, доброто земеделско и екологично състояние 
на земите, общественото здраве, здравето на животните и 
растенията и хуманното отношение към животните. Кръс 
тосаното съответствие има за цел да допринесе за 
развиването на устойчиво селско стопанство чрез по- 
добра осведоменост на бенефициерите относно необходи 
мостта от зачитане на тези основни стандарти. Тя също 
така цели да направи ОСП по-адекватна на обществените 
очаквания чрез подобряване на съгласуваността на тази 
политика с политиките относно околната среда, общест 
веното здраве, здравето на животните и растенията и 
хуманното отношение към животните. Системата за кръс 
тосано съответствие съставлява неделима част от ОСП и 
затова следва да се запази. Обхватът ѝ обаче, който до 
момента се състои от отделни списъци със законоуста 
новени изисквания за управление и стандарти за добро 
земеделско и екологично състояние на земите, следва да се 
рационализира така, че да бъде гарантирана съгласува 
ността на системата за кръстосано съответствие, и тя да 
се направи по-видима. За тази цел изискванията и стан 
дартите следва да се организират в единен списък и да се 
групират по области и теми. Опитът показа, че редица 
изисквания от обхвата на кръстосаното съответствие не 
се отнасят в достатъчна степен до селскостопанската 
дейност или до площта на стопанството, или засягат по- 
скоро националните органи, а не толкова бенефициерите. 
Следователно този обхват трябва да бъде прецизиран. 
Освен това следва да се установят разпоредби за поддър 
жането на постоянни пасища през 2015 и 2016 г. 

(55) Законоустановените изисквания за управление трябва да 
се приложат изцяло от държавите членки, за да влязат в 
действие на равнището на индивидуалното стопанство и 
да гарантират необходимото равноправно третиране на 
земеделските стопани. 

(56) Съгласно член 22 от Директива 2000/60/ЕО, Директива 
80/68/ЕИО на Съвета ( 4 ) трябва да се отмени на 
23 декември 2013 г. За да се запазят същите правила
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( 1 ) Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. 
относно 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 произво 
дители, и за изменение на регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) 
№ 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) 
№ 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) 
№ 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 (ОВ 
L 270, 21.10.2003 г., стр. 1). 

( 2 ) Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. 
относно подпомагане на развитието на селските райони от Евро 
пейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
(ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1) 

( 3 ) Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година 
за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и 
относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Рег 
ламент за единната ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1). 

( 4 ) Директива 80/68/ЕИО на Съвета от 17 декември 1979 г. относно 
опазването на подземните води от замърсяване, причинено от 
определени опасни вещества (ОВ L 20, 26.1.1980 г., стр. 43).



за кръстосано съответствие, свързани с опазването на 
подземните води като тези, предвидени в Директива 
80/68/ЕИО, до последния ден от нейното действие, е 
уместно да се коригира обхватът на кръстосаното съот 
ветствие и да се определи стандарт за добро земеделско 
и екологично състояние, който да включва изискванията 
по членове 4 и 5 от посочената директива. 

(57) Системата за кръстосано съответствие предполага някои 
административни ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, тъй като 
воденето на документация трябва да се гарантира, 
трябва да се провеждат проверки и да се прилагат 
санкции, където е необходимо. Тези санкции следва да 
са пропорционални, ефективни и възпиращи. Тези 
санкции не следва да влияят върху други санкции, пред 
видени в правото на Съюза или в националното право. В 
името на последователността е уместно да се обединят 
съответните разпоредби на Съюза в един правен 
инструмент. За земеделски стопани, участващи в схемата 
за подпомагане на дребните земеделски стопани, посочена 
в дял V от Регламент (ЕС) № 1307/2013, усилията, които 
е необходимо да се положат в системата за кръстосано 
съответствие, може да се считат, че надвишават пред 
имствата от обхващането на тези земеделски стопани в 
системата. С цел опростяване, тези земеделски стопани 
следва да бъдат освободени от кръстосано съответствие и 
особено от системата за контрол и риска за санкции по 
кръстосаното съответствие. Освобождаването обаче не 
следва да оказва влияние върху задължението им да 
зачитат приложимите разпоредби на секторното право 
или върху възможността да бъдат подложени на 
проверки и да им бъдат наложени санкции по това право. 

(58) Регламент (ЕО) № 1782/2003 установи рамка от 
стандарти за добро земеделско и екологично състояние 
на земите, в границите на която държавите членки да 
приемат национални стандарти, като вземат предвид 
специфичните характеристики на засегнатите области, 
включително почвено-климатичните условия и същест 
вуващите системи за селско стопанство (ползване на 
земята, сеитбооборот, селскостопански практики) и струк 
турата на индивидуалните стопанства. Тези стандарти за 
добро земеделско и екологично състояние на земите имат 
за цел да допринесат за предотвратяване на ерозията, 
запазване на органичните вещества и структурата на 
почвите, осигуряване на минимално ниво на поддръжка, 
избягване на влошаването на местообитанията и защита и 
управление на водните ресурси. По-широкият обхват на 
системата за кръстосано съответствие, предвидена в 
настоящия регламент, следва да включва рамка, в която 
държавите членки трябва да приемат национални 
стандарти за добро земеделско и екологично състояние. 
Рамката на Съюза следва също да включва правила за 
подобряване на мерките по въпросите на водите, 
почвите, въглеродните запаси, биологичното разнообразие 
и ландшафта, както и минимално ниво на поддържане на 
земите. 

(59) Бенефициерите следва да разберат точно своите 
задължения във връзка с правилата за кръстосано съот 
ветствие. За тази цел държавите членки следва да 
обясняват изчерпателно и разбираемо всички изисквания 
и стандарти, които съставляват част от тези правила, 
включително и по електронен път, където е възможно. 

(60) Ефективното прилагане на кръстосаното съответствие 
изисква проверка дали задълженията се спазват на ниво 
бенефициери. Ако дадена държава членка реши да се 
възползва от възможността да не прилага намаление или 
изключване за суми под 100 EUR, през следващата 
година компетентният контролен орган следва да се 
увери чрез проверка на извадка от бенефициерите, че 
съответното неспазване е отстранено. 

(61) За осигуряване на хармонично сътрудничество между 
Комисията и държавите членки по отношение на финан 
сирането на разходите по общата селскостопанска 
политика и, по-специално, за да се даде възможност на 
Комисията да следи за управлението на средствата от 
държавите членки и да извършва уравняване на 
сметките на акредитираните разплащателни агенции, е 
необходимо държавите членки да предоставят на 
Комисията определена информация или да я държат на 
нейно разположение. 

(62) За целите на събирането на данните, които трябва да 
бъдат изпратени на Комисията, и за да има Комисията 
пълен непосредствен достъп до данните за извършените 
разходи както на хартиен, така и на електронен 
носител, е необходимо да бъдат предвидени подходящи 
правила за предоставянето и преноса на данни, вклю 
чително правила за сроковете. 

(63) Тъй като при прилагането на националните системи за 
контрол и при уравняването по съответствие е възможно 
да се борави с лични данни или търговски тайни, 
държавите членки и Комисията следва да гарантират пове 
рителността на получената в този контекст информация. 

(64) В интерес на доброто финансово управление на бюджета 
на Съюза и на безпристрастното третиране както на 
равнище на държава членка, така и на равнище бене 
фициер, следва да бъдат установени правила за изпол 
зването на еврото. 

(65) Курсът на еврото към националната парична единица 
може да варира в периода, през който се извършва 
дадена операция. Следователно обменният курс, 
приложим за споменатите суми, следва да се определя 
като се вземе предвид събитието, чрез което се постига 
икономическата цел на операцията. Приложеният 
обменен курс следва да бъде този от датата на настъпване 
на събитието. Необходимо е да се определи този право 
пораждащ факт или да се отмени използването му, като се 
съблюдават определени критерии, по-специално 
скоростта, с която протичат валутните колебания. Тези 
критерии са предвидени в Регламент (ЕО) № 2799/98 
на Съвета ( 1 ) и допълват сходни разпоредби в Регламент 
(ЕО) № 1290/2005. В интерес на яснотата и рационал 
ността съответните разпоредби следва да се интегрират в 
един и същи акт и следователно Регламент (ЕО) 
№ 2799/98 следва да бъде отменен.
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( 1 ) Регламент (ЕО) № 2799/98 на Съвета от 15 декември 1998 г. за 
определяне на агромонетарния режим на еврото (ОВ L 349, 
24.12.1998 г., стр. 1).



(66) Следва да се установят специални правила за действие в 
извънредни монетарни ситуации, възникващи в Съюза или 
на световния пазар и изискващи незабавно действие с цел 
обезпечаване на ефективното функциониране на договоре 
ностите в рамките на ОСП. 

(67) Държавите членки, които не са приели еврото, следва да 
имат възможността да извършват плащанията си по 
разходите, произтичащи от законодателството по ОСП, в 
евро вместо в националната си валута. Необходими са 
конкретни правила, с които да се гарантира, че тази 
възможност няма да доведе до необосновано преиму 
щество за страните, извършващи или получаващи 
плащане. 

(68) Всяка мярка по ОСП следва да бъде предмет на мони 
торинг и оценка, за да се подобри качеството ѝ и да се 
покажат нейните постижения. В този контекст следва да 
се определи списък с показатели и Комисията да оценява 
изпълнението на ОСП във връзка с целите на политиката 
за жизнеспособно производство на храни, устойчиво 
управление на природните ресурси и действията, 
свързани с климата, и балансирано териториално 
развитие. При оценяване конкретно на изпълнението на 
ОСП във връзка с целта за жизнеспособно производство 
на храни, следва да бъдат взети предвид всички имащи 
отношение фактори, сред които и промяната на цените на 
суровините. Комисията следва да установи рамка на обща 
система за наблюдение и оценяване, с която, inter alia, да 
гарантира, че съответните данни, включително инфор 
мацията от държавите членки, се предоставят своевре 
менно. Същевременно тя следва да вземе предвид 
нуждата от данни и полезните взаимодействия между 
потенциалните източници на данни. Освен това в съоб 
щението на Комисията относно „Бюджет за стратегията 
„Европа 2020“ — част II“ се посочва, че разходите, 
свързани с климата, в цялостния бюджет на Съюза 
следва да нараснат до поне 20 %, с принос от различните 
политики. Поради това Комисията следва да може да 
оцени приноса на подпомагането от страна на Съюза в 
рамките на ОСП за постигането на целите в областта на 
климата. 

(69) Прилага се правото на Съюза за защита на физическите 
лица при обработването на лични данни и за свободното 
движение на тези данни, по-специално Директива 
95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ) и 
Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета ( 2 ). 

(70) В решението си от 9 ноември 2010 г. по съединени дела 
C-92/09 и 93/09 ( 3 ) Volker und Markus Schecke GbR и 

Hartmut Eifert срещу Land Hessen Съдът на Европейския 
съюз обяви за невалидни член 42, точка 8б и член 44а от 
Регламент (ЕО) № 1290/2005, както и Регламент (ЕО) 
№ 259/2008 ( 4 ) на Комисията, доколкото, по отношение 
на физическите лица — бенефициери на помощи от евро 
пейските земеделски фондове, тези разпоредби налагат 
публикуването на лични данни относно всеки бене 
фициер, без да се прави разграничение въз основа на 
релевантни критерии като периодите, през които те са 
получавали подобна помощ, честотата или естеството и 
размера на помощта. 

(71) В резултат на това решение и до приемането на нови 
правила, които отчитат възраженията, направени от 
Съда, Регламент (ЕО) № 259/2008 беше изменен чрез 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 410/2011 на Комисия 
та ( 5 ), за да се предвиди изрично, че задължението да се 
публикува информация не се отнася за физически лица. 

(72) През септември 2011 г. Комисията организира 
консултация със заинтересованите страни, която събра 
представители на професионалните земеделски и 
търговски организации, представители на хранителната 
промишленост и работници, както и представители на 
гражданското общество и на институциите на Съюза. В 
рамките на тази консултация бяха предложени различни 
варианти във връзка с публикуването на данни за 
физически лица, подпомагани от земеделските фондове 
на Съюза, и относно спазването на принципа на пропор 
ционалност при оповестяването на съответната инфор 
мация. На конференцията се обсъди необходимостта от 
публикуване на имената на физическите лица, за да се 
постигне целта за по-добра защита на финансовите 
интереси на Съюза, да се подобри прозрачността и да се 
подчертаят успехите на бенефициерите при предоста 
вянето на публични блага, като същевременно се 
гарантира, че това публикуване не надхвърля необхо 
димото за постигането на тези законни цели. 

(73) В решението си по дело Volker und Markus Schecke GbR и 
Hartmut Eifert срещу Land Hessen Съдът не оспорва зако 
носъобразността на целта за засилването на публичния 
контрол върху използването на средствата от Фондовете. 
Съдът обаче изтъкна необходимостта да се проучат методи 
за публикуване на информацията относно съответните 
бенефициери, които да бъдат съобразени с целта на 
подобно публикуване и едновременно с това да засягат 
в по-малка степен правото на тези бенефициери на 
зачитане на техния личен живот като цяло и правото 
на защита на техните лични данни в частност.
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(74) Целта за засилване на публичния контрол по отношение 
на отделните бенефициери следва да се анализира предвид 
новата рамка на финансовото управление и контрол, 
която ще се прилага от 1 януари 2014 г., и с оглед на 
придобития в държавите членки опит. В тази нова рамка, 
контролът от страна на националните администрации не 
може да бъде изчерпателен, тъй като при почти всички 
схеми проверките на място могат да обхванат само огра 
ничена част от заявителите и бенефициерите. Освен това 
новата рамка предвижда, че при определени условия 
държавите членки могат да намалят броя на проверките 
на място. 

Достатъчното увеличаване на минималния брой проверки 
в настоящия контекст би довело до такава допълнителна 
финансова и административна тежест за националните 
администрации, с каквато те не биха могли да се справят. 

(75) В този контекст, публикуването на имената на бенефи 
циерите на Фондовете представлява средство за 
засилване на публичния контрол върху използването на 
Фондовете и следователно е полезно допълнение към 
съществуващата рамка за управление и контрол, което е 
нужно с цел гарантирането на адекватна степен на защита 
на финансовите интереси на Съюза. Това се постига 
отчасти чрез превантивния и възпиращ ефект на такова 
публикуване, отчасти чрез възпиране на неправомерни 
действия от страна на бенефициерите, и отчасти чрез 
засилване на личната отговорност на земеделските 
стопани за използването на получените публични 
средства. 

(76) В този контекст следва надлежно да се признаят ролята 
на гражданското общество, включително на медиите и 
неправителствените организации, и приносът им за укреп 
ването на рамката на администрациите за контрол срещу 
измами и други злоупотреби с публични средства. 

(77) Публикуването на съответната информация е съобразено и 
с подхода в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. 

(78) Като алтернатива, целта за засилване на публичния 
контрол по отношение на отделните бенефициери би 
могла да се постигне чрез предвиждането на задължение 
за държавите членки при поискване да осигуряват 
публичен достъп до необходимата информация, без тя 
да бъде публикувана. Това обаче би било по-малко 
ефективно и крие риск от създаване на нежелани 
различия при изпълнението. Поради това националните 
органи следва да имат възможност да разчитат на 
публичния контрол по отношение на отделните бене 
фициери при публикуването на имената им и други 
имащи отношение данни. 

(79) Ако целта на публичния контрол на използването на 
средствата от Фондовете трябва да бъде постигната, 
известна част от информацията относно бенефициерите е 
необходимо да се предостави на вниманието на общест 
веността. Тази информация следва да включва данни за 
самоличността на бенефициера, предоставената сума и 
фонда, от който е отпусната, целта и естеството на съот 
ветната мярка. Публикуването на тази информация следва 
да се извърши по такъв начин, че да се ограничи в най- 
голяма степен накърняването на правото на зачитане на 

личния живот на бенефициерите като цяло и в частност 
правото им на защита на личните данни — права, 
признати с членове 7 и 8 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз. 

(80) За да се гарантира, че настоящият регламент съответства 
на принципа на пропорционалност, законодателят е 
проучил всички алтернативни средства за постигането на 
целта за публичен контрол върху използването на 
средствата от Фондовете, които са анализирани в мемо 
рандум, изложен в документ на Съвета 6730/13 и е 
избрал това, което би било в най-малка степен в разрез 
с въпросните лични права. 

(81) Публикуването на подробности за мярката, даваща право 
на помощ или подпомагане на земеделския стопанин, и за 
естеството и целта на помощта или подпомагането пред 
оставя конкретна информация на обществеността относно 
подпомогнатата дейност и целта, за която са предоставени 
помощта или подпомагането. Това би допринесло и за 
превантивното и възпиращо въздействие на публичния 
контрол по отношение на защитата на финансовите 
интереси на Съюза. 

(82) За да се запази равновесието между поставената цел за 
публичен контрол върху използването на средствата от 
Фондовете, от една страна, и правото на зачитане на 
личния живот като цяло и в частност защита на 
личните данни на бенефициерите, от друга, следва да се 
вземе предвид значимостта на помощта. След задълбочен 
анализ и консултация със заинтересованите страни се 
очерта мнението, че за да се засили ефективността на 
такова публикуване и да се ограничи накърняването на 
правата на бенефициерите, е необходимо да се установи 
праг на сумата на получената помощ, под който името на 
бенефициера не следва да се публикува. 

(83) Този праг следва да бъде минимален и следва да отразява 
и да се основава на нивото на схемите за подпомагане, 
установени в рамките на ОСП. Тъй като структурите на 
селскостопанските икономики на държавите членки 
значително се различават една от друга и може да са 
много различни от средната за Съюза структура на земе 
делското стопанство, следва да се позволи прилагането на 
различни минимални прагове, които да отразяват 
конкретната ситуация на отделните държави членки. 
Регламент (ЕС) № 1307/2013 определя проста и 
специфична схема за малките земеделски стопанства. 
Член 63 от посочения регламент установява критерии за 
изчисляване на сумата на помощта. За целите на съгласу 
ваността, за държавите членки, прилагащи схемата, прагът, 
който трябва да се има предвид, следва да се установи на 
същото равнище като сумите, определени от 1307дър 
жавата членка съгласно член 63, параграф 1, втора 
алинея или член 63, параграф 2, втора алинея от 
посочения регламент. В случай че държава членка реши 
да не прилага тази схема, прагът, който трябва да се има 
предвид, следва да се установи на същото равнище като 
максималната възможна сума на помощта по схемата, 
както е предвидено в член 63 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013. Под този специфичен праг публикацията 
следва да съдържа цялата необходима информация, с 
изключение на името, която да позволи на данъкоп 
латците да си съставят точна представа за ОСП.
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(84) Предоставянето на публичен достъп до тази информация, 
заедно с общата информация за обществеността, пред 
видена в настоящия регламент, подобрява прозрачността 
по отношение на използването на средствата на Съюза в 
рамките на ОСП, като по този начин способства за попу 
ляризирането и по-доброто разбиране на тази политика. 
То дава възможност на гражданите да участват по-активно 
в процеса на вземане на решения и е гаранция за по- 
голяма законност, ефективност и отговорност на адми 
нистрацията пред гражданите. То също предоставя на 
вниманието на гражданите конкретни примери за пред 
оставяне на „публични блага“ чрез земеделие, като по този 
начин укрепва законосъобразността на държавното 
подпомагане за селскостопанския сектор. 

(85) Поради това трябва да се има предвид, че общото публи 
куване на имащата отношение информация не надхвърля 
необходимото в едно демократично общество с оглед на 
нуждата да се защитят финансовите интереси на Съюза, 
като се отчита също и значителният превес на целта за 
публичен контрол върху използването на средствата от 
Фондовете. 

(86) За да се спазят изискванията за защита на данните, бене 
фициерите на Фондовете следва да бъдат уведомявани за 
публикуването на данните им преди те да бъдат публи 
кувани. Те също трябва да бъдат информирани, че тези 
данни могат да бъдат обработвани от одиторски и 
разследващи органи на Съюза и на държавите членки с 
цел опазване на финансовите интереси на Съюза. Освен 
това бенефициерите следва да бъдат уведомени относно 
правата си съгласно Директива 95/46/ЕО и процедурите, 
които се прилагат за упражняване на тези права. 

(87) В резултат на това, след провеждане на задълбочен анализ 
и оценка на най-подходящия начин за съобразяване с 
правото на бенефициерите на защита на личните данни, 
основан и на предоставена от Комисията информация по 
време на преговорите по настоящия регламент, следва в 
настоящия регламент да се предвидят нови правила 
относно публикуването на информация за всички бене 
фициери на Фондовете. 

(88) За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на 
настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат пред 
оставени изпълнителни правомощия. 

(89) За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на 
настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат пред 
оставени изпълнителни правомощия по отношение на: 
процедурите за издаване, оттегляне и преразглеждане на 
акредитацията на разплащателните агенции и координи 
ращите органи, както и за надзор на акредитацията на 
разплащателните агенции; правилата за работата и 
проверките, които са в основата на декларациите за 
управление на разплащателните агенции, функциони 
рането на координиращия орган и изпращането на 
информация до Комисията от същия координиращ 
орган; правилата относно задачите на сертифициращите 
органи, включително проверките, както и сертификатите 
и докладите, заедно с придружаващите ги документи, 

които тези органи изготвят. Тези изпълнителни 
правомощия се упражняват в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съве 
та ( 1 ). 

(90) Изпълнителните правомощия на Комисията следва също 
да обхващат: одиторските принципи, на които се 
основават становищата на сертифициращите органи, вклю 
чително оценка на рисковете, вътрешни проверки и 
изискуемото равнище на одитни доказателства, 
одиторските методи, които ще използват сертифици 
ращите органи за формулиране на становищата си 
предвид международните стандарти за одит, включително 
по целесъобразност използване на една интегрирана 
извадка за всяка група от населението, и, когато е 
уместно, възможност да се придружават разплащателните 
агенции при извършване на проверките на място;. 

(91) Те следва да обхващат също така: правилата за еднаквото 
прилагане на системата за съвети в селското стопанство, 
определянето на месечните плащания от ЕФГЗ за 
държавите членки; определянето на сумите за финан 
сиране на мерките за публична интервенция; правилата, 
свързани с финансирането на закупуването от Комисията 
на сателитните изображения, необходими за проверките, и 
на измерванията, които Комисията извършва посредством 
приложенията за дистанционно наблюдение, използвани 
за мониторинг на селскостопанските ресурси; процедурите 
за провеждането на закупуването от Комисията на тези 
сателитни изображения и за мониторинга на селскосто 
панските ресурси, рамката, която урежда закупуването, 
подобряването и използването на сателитните 
изображения и на метеорологичните данни, както и съот 
ветните срокове. 

(92) Те следва също да обхващат: във връзка с процедурата за 
финансова дисциплина, ставката на корекция за 
директните плащания, както и неговото адаптиране, 
както и условията, приложими за бюджетните кредити, 
пренесени в съответствие с член 169, параграф 3 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, за да се финансират 
директните плащания; във връзка с процедурата за 
бюджетна дисциплина, предварителното определяне на 
размера на плащанията и предварителното разпределение 
на наличния бюджет между държавите членки. 

(93) Освен това, изпълнителните правомощия на Комисията 
следва да обхващат: определянето на срока, в който акре 
дитираните разплащателни агенции са длъжни да съставят 
и да изпратят на Комисията междинни декларации за 
разходите във връзка с програмите за развитие на 
селските райони; намаляването или спирането на 
месечните или междинните плащания за държавите 
членки; подробностите по поддържането на отделни 
сметки от разплащателните агенции; специфичните 
условия, приложими към информацията, която се 
записва за нуждите на осчетоводяването от разплаща 
телните агенции; правилата за финансиране и осчетово 
дяване на мерките за интервенция под формата на
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( 1 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и 
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държавите-членки върху упражняването на изпълнителните 
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публично съхранение, както и във връзка с другите 
разходи, финансирани от Фондовете, реда и условията 
за прилагането на процедурите за автоматична отмяна 
на бюджетно задължение, процедурата и другите прак 
тически условия за правилното функциониране на 
спирането на плащанията от Комисията за държавите 
членки в случай на закъснение при представянето на 
информация от държавите членки. 

(94) Освен това, изпълнителните правомощия на Комисията 
следва да обхващат: процедурите, свързани със специ 
фичните задължения, които държавите членки трябва да 
изпълняват във връзка с проверките; процедурите, 
свързани със задълженията за сътрудничество, които 
държавите членки трябва да спазват по отношение на 
проверките на място, извършвани от Комисията и 
достъпа до информация; процедурите и другите прак 
тически условия във връзка със задължението за 
докладване на нередностите и измамите, условията, при 
които да се съхраняват документите, доказващи извър 
шените плащания и за изпълнението на админист 
ративните и физическите проверки, изисквани от 
правото на Съюза; уравняването на сметките и уравня 
ването по съответствие, изключването от финансиране от 
Съюза на суми, за които се плаща от бюджета на Съюза, 
процедурите за възстановяване на неправомерните 
плащания и лихвите по тях и формите, които 
държавите членки трябва да използват, за да уведомяват 
Комисията и да ѝ изпращат съобщения във връзка с 
нередности. 

(95) Изпълнителните правомощия на Комисията следва също 
да обхващат: правилата, целящи постигане на еднакво 
прилагане от държавите членки на задълженията за 
защита на финансовите интереси на Съюза, необходимите 
правила, насочени към постигането на еднакво прилагане 
на контрола в Съюза, прилагането и изчисляването на 
частичното или цялостното оттегляне на плащанията 
или на правата на плащания; възстановяването на непра 
вомерните плащания и глобите като санкции, както и по 
отношение на неправомерно отпуснатите права на 
плащане и начислението на лихви. Те също следва да 
обхващат: прилагането и изчисляването на админист 
ративните санкции, подробните правила за определяне 
на дадено неспазване като незначително, правилата за 
определяне на случаите, при които, поради естеството 
на санкциите, държавите членки могат да запазят възста 
новените суми от санкциите; и спирането на месечни 
плащания в конкретни случаи съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013. 

(96) Изпълнителните правомощия на Комисията следва да 
обхващат: формата на обезпеченията, които следва да се 
внесат, и процедурата за внасяне, приемане и замяна на 
първоначалните обезпечения; процедурата за освобож 
даване на обезпечения и уведомленията, които следва да 
направят държавите членки или Комисията във връзка с 
обезпеченията. Те също следва да обхващат: правилата, 
които са едновременно необходими и обосновани при 
спешни случаи за разрешаване на специфични проблеми, 
свързани със сроковете за плащане и авансовите 
плащания; правилата за заявлението за помощи и 
исканията за плащания, кандидатстването за право на 
плащане, включително крайния срок за подаване на заяв 

ленията, изискванията за минималното количество инфор 
мация, което да се съдържа в заявленията за помощ, 
разпоредбите за изменение или оттегляне на заявлението 
за помощ, освобождаването от изискването за подаване на 
заявление за помощ и разпоредбите, които позволяват на 
държавите членки да прилагат опростени процедури или 
да поправят очевидни грешки. 

(97) Подобно, изпълнителните правомощия на Комисията 
следва да обхващат: правилата за провеждане на 
проверките, за да се установи спазване на задълженията, 
и точността и изчерпателността на информацията, пред 
оставена в заявлението за помощ или искането за 
плащания, включително правилата относно допустимите 
отклонения в измерванията при проверките на място, 
техническите спецификации, необходими за еднаквото 
прилагане на интегрираната система за администриране 
и контрол; правилата за случаи на прехвърляне на 
стопанства, придружено с прехвърляне на задължения 
във връзка с допустимостта по отношение на въпросната 
помощ, които все още предстои да се изпълнят; и 
правилата за извършване на авансови плащания. Те 
също следва да обхващат: правилата, насочени към 
постигане на еднакво прилагане на правилата за 
проверка на търговските документи; процедурите, 
свързани със собствените бази данни на държавите 
членки и аналитичната база данни за изотопни данни, 
която ще помогне за разкриването на измами; проце 
дурите във връзка със сътрудничеството и съдействието 
между контролните органи, правилата за извършване на 
проверките за спазване на нормите за предлагане на 
пазара, правилата за органите, които отговарят за извър 
шването на проверките, честотата и етапа на предлагане 
на пазара, за които ще се прилагат тези проверки. 

(98) Изпълнителните правомощия на Комисията следва също 
да обхващат: във връзка с проверките, свързани със 
защитени наименования за произход, защитени географски 
указания и защитени традиционни наименования, съобще 
нията, които държавите членки трябва да изпращат на 
Комисията; правилата за отговорния орган, който трябва 
да следи за спазването на продуктовите спецификации, 
включително когато географската област се намира в 
трета държава, действията, които държавите членки 
трябва да предприемат, за да предотвратят недобросъ 
вестното използване на защитени наименования за 
произход, защитени географски указания и защитени 
традиционни наименования, проверките и контрола, 
които държавите членки трябва да осъществяват, вклю 
чително провеждането на изпитвания; 

Те също следва да обхващат: правилата за осъществяване 
на проверките за установяване на съответствие със задъл 
женията за кръстосано съответствие; подробните 
процедурни и технически правила за изчисляването и 
прилагането на административни санкции за неспазване 
на изискванията за кръстосано съответствие; правилата 
за съобщаване на информация от държавите членки на 
Комисията съгласно член 104 и мерките за гарантиране 
на прилагането на правото на Съюза, в случай че има 
вероятност то да бъде застрашено от извънредни 
парични практики, свързани с национална парична 
единица.
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(99) Освен това, изпълнителните правомощия на Комисията 
следва да обхващат: набора от показатели, специфични 
за мониторинга и оценката на ОСП; правилата за инфор 
мацията, която държавите членки трябва да изпращат на 
Комисията за целите на мониторинга и оценката на ОСП; 
правилата за формата и графика за оповестяване на бене 
фициерите от Фондовете, еднаквото прилагане на задъл 
жението за информиране на бенефициерите, че техните 
данни ще бъдат оповестени публично и сътрудничеството 
между Комисията и държавите членки във връзка с 
оповестяването на бенефициерите от Фондовете. 

(100) За приемането на някои актове за изпълнение следва да се 
използва процедурата по консултиране. По отношение на 
актовете за изпълнение, включващи изчисления на суми 
от Комисията, процедурата по консултиране дава 
възможност на Комисията изцяло да поеме отговорността 
си за управлението на бюджета и цели повишаването на 
ефективността, предсказуемостта и бързината, при 
спазване на сроковете и бюджетните процедури. По 
отношение на актовете за изпълнение, свързани с 
плащанията към държавите членки и прилагането на 
процедурата по уравняване на сметките, процедурата по 
консултиране дава на Комисията възможност изцяло да 
поеме отговорността за управлението на бюджета и 
проверката на годишните сметки на националните разпла 
щателни агенции с оглед приемането на такива сметки 
или, в случай на разходи, направени в разрез с 
правилата на Съюза, изключването на такива разходи от 
финансирането на Съюза. В други случаи, за приемането 
на актове за изпълнение следва да се прилага процедурата 
по разглеждане. 

(101) Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове 
за изпълнение без да се прилага Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 относно установяването на нетното салдо 
за финансиране на разходите на ЕФГЗ и извършването 
на допълнителни плащания или приспадания на суми в 
рамките на процедурата на месечните плащания. 

(102) Тъй като преходът от системата по регламентите, 
отменени с настоящия регламент, към системата в 
настоящия регламент, може да породи практически и 
специфични затруднения, следва да се предвиди 
разпоредба Комисията да може да приема необходимите 
и надлежно обосновани мерки. 

(103) Поради спешната подготовка за безпрепятствено 
изпълнение на предвидените мерки, настоящият 
регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването 
му в Официален вестник на Европейския съюз. 

(104) Тъй като програмният период за програмите за развитие 
на селските райони, финансирани въз основа на 
настоящия регламент, започва да тече от 1 януари 
2014 г., настоящият регламент следва да се прилага от 
тази дата. Въпреки това, доколкото селскостопанската 
финансова година покрива направени разходи и 
получени приходи, които са осчетоводени по бюджетите 
на Фондовете от разплащателните агенции по отношение 
на финансова година N, започваща на 16 октомври в 
година N-1 и завършваща на 15 октомври в година N, 
разпоредбите, свързани по-специално с акредитиране и 

оттегляне на акредитацията на разплащателните агенции и 
координиращите органи и съответните правомощия на 
Комисията, разпоредбите, свързани с финансовото 
управление на Фондовете, като бюджетния таван, 
резерва за кризи в селскостопанския сектор, финансовата 
дисциплина и с целевите приходи, следва да се прилагат 
от по-ранна дата, съответстваща на началото на финан 
совата 2014 година, т.е. 16 октомври 2013 г. По 
същата причина разпоредбите, свързани с процедурата 
на месечните плащания, извършвани от Комисията към 
държавите членки и спазването на сроковете за плащане 
от разплащателните агенции, следва да се прилагат към 
разходите, направени, считано от началото на финансовата 
2014 г., т.е. 16 октомври 2013 г. 

(105) Беше проведена консултация с Европейския надзорен 
орган по защита на данните, който прие становище ( 1 ). 

(106) Доколкото целите на настоящия регламент не могат да 
бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите 
членки, като се имат предвид връзките между него и 
другите инструменти на ОСП и ограниченията на финан 
совите ресурси на държавите членки в един разширен 
Съюз, а поради многогодишната гаранция за финансиране 
от Съюза и чрез съсредоточаване върху неговите 
приоритети могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съот 
ветствие с принципа на пропорционалност, уреден в 
същия член, настоящият регламент не надхвърля необхо 
димото за постигането на тези цели, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

ДЯЛ I 

ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Член 1 

Обхват 

С настоящия регламент се установяват правилата относно: 

а) финансирането на разходи в рамките на Общата селскосто 
панска политика (ОСП), включително разходи за развитие на 
селските райони; 

б) системата за съвети в селското стопанство; 

в) системите за управление и контрол, които да бъдат уста 
новени от държавите членки; 

г) системата за кръстосано съответствие; 

д) уравняването на сметки.
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Член 2 

Определения, използвани в настоящия регламент 

1. За целите на настоящия регламент: 

а) „земеделски стопанин“ означава земеделски стопанин по 
смисъла на член 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013; 

б) „селскостопанска дейност“ означава селскостопанска дейност 
по смисъла на член 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013; 

в) „земеделска площ“означава земеделска площ по смисъла на 
член 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013; 

г) „стопанство“ означава стопанство по смисъла на член 4 от 
Регламент (ЕС) № 1307/2013 освен ако не е предвидено 
друго в член 91, параграф 3; 

д) „директни плащания“ означава директни плащания по 
смисъла на член 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013; 

е) „секторно законодателство в областта на селското стопанство“ 
означава всякакви приложими актове, приети в рамките на 
ОСП въз основа на член 43 от ДФЕС, както и, където е 
приложимо, всякакви делегирани актове или актове за изпъл 
нение, приети въз основа на такива актове, и втора част от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, доколкото той се прилага за 
ЕЗФРСР; 

ж) „нередност“ означава нередност по смисъла на член 1, 
параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95. 

2. За целите на финансирането, управлението и мониторинга 
на ОСП „непреодолима сила“ и „извънредни обстоятелства“ могат 
да бъдат признати по-специално в следните случаи: 

а) смърт на бенефициера; 

б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефи 
циера; 

в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопан 
ството; 

г) случайно унищожение на постройките за животни на стопан 
ството; 

д) епизоотия или болест по растенията, която е засегнала 
съответно част или всички селскостопански животни или 
земеделски култури на бенефециера; 

е) отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от 
стопанството, ако това отчуждаване не е могло да бъде пред 
видено към деня на подаване на заявлението. 

ДЯЛ II 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ФОНДОВЕ 

ГЛАВА I 

Земеделски фондове 

Член 3 

Фондове за финансиране на земеделските разходи 

1. С оглед на постигането на предвидените в ДФЕС цели на 
ОСП, финансирането на различните мерки, попадащи в тази 
политика, включително мерките за развитие на селските 
райони, се извършва от: 

а) Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ); 

б) Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР). 

2. ЕФГЗ и ЕЗФРСР („Фондовете“) са включени в общия 
бюджет на Европейския съюз („бюджета на Съюза“). 

Член 4 

Разходи по линия на ЕЗФГ 

1. ЕФГЗ се прилага при споделено управление между 
държавите членки и Съюза. Той финансира следните разходи, 
които се извършват в съответствие с правото на Съюза: 

а) мерки за регулиране или подкрепа на селскостопанските 
пазари; 

б) директни плащания на земеделски стопани в рамките на ОСП; 

в) финансовия принос на Съюза за мерките за информиране и за 
насърчаване за селскостопански продукти на вътрешния пазар 
на Съюза и в трети държави, предприети от държавите 
членки въз основа на програми, избрани от Комисията, 
различни от посочените в член 5; 

г) финансовия принос на Съюза към схемата за предлагане на 
плодове и зеленчуци в училищата, посочена в член 23 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 и към мерките, свързани с 
болестите по животните и загубата на потребителското 
доверие, посочени в член 155 от посочения регламент. 

2. ЕФГЗ финансира следните разходи пряко и в съответствие с 
правото на Съюза: 

а) насърчаване на селскостопански продукти, предприето или 
пряко от Комисията, или посредством международни органи 
зации; 

б) мерки, предприети в съответствие с правото на Съюза, за 
гарантиране на съхранението, характеризирането, събирането 
и използването на генетичните ресурси в селското стопанство;
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в) въвеждането и поддържането на информационни системи за 
осчетоводяване на данните в селското стопанство; 

г) системи за извършване на земеделски проучвания, вклю 
чително проучвания за структурата на земеделските 
стопанства. 

Член 5 

Разходи по ЕЗФРСР 

ЕЗФРСР се прилага при споделено управление между държавите 
членки и Съюза. Той финансира приноса на Съюза към 
програмите за развитие на селските райони, изпълнявани в съот 
ветствие с правото на Съюза за подпомагане на развитието на 
селските райони. 

Член 6 

Други разходи, включително техническо подпомагане 

Всеки един от Фондовете може да финансира директно и по 
инициатива на Комисията и/или от нейно име дейностите за 
подготовка, мониторинг, административна и техническа 
подкрепа, както и за оценка, одит и контрол, необходими за 
провеждането на ОСП. Тези мерки включват, по-конкретно: 

а) мерките, необходими за анализиране, управление, мони 
торинг, обмен на информация и прилагане на ОСП, както и 
мерките във връзка с прилагането на системи за контрол и с 
оказването на техническа и административна помощ; 

б) придобиването от страна на Комисията на сателитните 
изображения, необходими за проверките в съответствие с 
член 21; 

в) мерките, предприети от Комисията чрез приложения за 
дистанционно наблюдение, използвани за мониторинг на 
селскостопанските ресурси в съответствие с член 22; 

г) мерките, необходими за поддържане и развитие на методи и 
технически средства за информация, взаимна връзка, мони 
торинг и контрол над финансовото управление на средствата, 
използвани за финансиране на ОСП; 

д) предоставянето на информация относно ОСП в съответствие с 
член 45; 

е) научните изследвания по отношение на ОСП и оценките на 
финансираните от Фондовете мерки, включително усъвършен 
стването на методите за оценка и обмена на информация 
относно практиките по ОСП; 

ж) където е необходимо, изпълнителните агенции, създадени в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета ( 1 ), 
които работят във връзка с ОСП; 

з) мерките, свързани с разпространението на информация, пови 
шаването на осведомеността, насърчаването на сътрудни 
чеството и обмяната на опит на равнището на Съюза, пред 

приети в контекста на развитието на селските райони, вклю 
чително изграждането на мрежа за съвместна работа на заин 
тересованите страни; 

и) мерките, необходими за разработването, регистрацията и 
защитата на символи в рамките на политиките за качество 
на Съюза и за защитата на правата на интелектуална собст 
веност, свързани с него, както и необходимите разработки в 
областта на информационните технологии. 

ГЛАВА II 

Разплащателни агенции и други органи 

Член 7 

Акредитиране и оттегляне на акредитацията на 
разплащателните агенции и координиращите органи 

1. Разплащателните агенции са отдели или органи на 
държавите членки, отговарящи за управлението и контрола на 
разходите, посочени в член 4, параграф 1 и член 5. 

С изключение на плащанията, изпълнението на тези задачи може 
да бъде делегирано. 

2. Държавите членки акредитират като разплащателни 
агенции отдели или органи, които разполагат с административна 
организация и система за вътрешен контрол, предоставящи 
достатъчно гаранции, че плащанията са законни и редовни и 
че са надлежно отчетени. За тази цел разплащателните агенции 
спазват минимални изисквания за акредитация по отношение на 
вътрешната среда, контролните дейности, информацията и кому 
никацията, както и мониторинга, определени от Комисията в 
съответствие с член 8, параграф 1, буква а). 

Всяка държава членка в зависимост от собствените си конститу 
ционни разпоредби ограничава броя на акредитираните от нея 
разплащателни агенции до не повече от една на национално 
равнище или на една за регион, където е приложимо. Когато 
обаче държавите членки установяват разплащателните агенции 
на регионално равнище, те освен това или акредитират разпла 
щателна агенция на национално равнище за схеми за 
подпомагане, които, поради естеството си, трябва да се 
управляват на национално равнище, или поверяват управлението 
на тези схеми на своите регионални разплащателни агенции. 

Чрез дерогация от втора алинея държавите членки могат да 
запазят разплащателните агенции, които са били акредитирани 
преди 20 декември 2013. 

Преди края на 2016 г. Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно функционирането на 
системата от разплащателни агенции в Съюза, придружен, при 
целесъобразност, от законодателни предложения. 

3. До 15 февруари в годината след съответната финансова 
година лицето, което отговаря за акредитираната разплащателна 
агенция, изготвя: 

а) годишния финансов отчет за разходите, направени при 
изпълнение на поверените на акредитираните разплащателни 
агенции задачи, придружен от необходимата информация за 
уравняването на сметките съгласно член 51;
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б) декларация за управлението относно изчерпателността, 
точността и достоверността на отчетите и доброто функцио 
ниране на системите за вътрешен контрол, въз основа на 
обективни критерии, както и относно законосъобразността и 
редовността на съответните трансакции; 

в) годишно обобщение на окончателните одитни доклади и на 
извършените проверки, включително анализ на характера и 
степента на установените грешки и на слабостите в системите, 
както и коригиращите действия, които следва да се пред 
приемат или планират. 

По изключение Комисията може да удължи срока — 15 
февруари, най-късно до 1 март, по искане на съответната 
държава членка. 

4. В случаите на акредитиране на повече от една разпла 
щателна агенция, държавата членка определя публичен коор 
диниращ орган („координиращия орган“), на който възлага 
следните задачи: 

а) да събира информацията, която трябва да бъде предоставена 
на Комисията, и да изпраща тази информация на Комисията; 

б) да предприема или координира, в зависимост от случая, 
действия с оглед отстраняването на пропуски от общ 
характер и да информира Комисията за всяко по-нататъшно 
развитие; 

в) да насърчава и — ако е възможно — да обезпечава хармо 
низирано прилагане на правилата на Съюза. 

По отношение на обработването на финансовата информация, 
посочена в първа алинея, буква а), координиращият орган 
подлежи на специална акредитация от държавите членки. 

5. Когато определена акредитирана разплащателна агенция не 
отговаря или е престанала да отговаря на един или повече от 
критериите за акредитиране по параграф 2, държавата членка по 
собствена инициатива или по искане на Комисията оттегля акре 
дитацията ѝ, освен ако разплащателната агенция не внесе необ 
ходимите промени в срок, който трябва да бъде определен в 
зависимост от сериозността на проблема. 

6. Разплащателните агенции управляват и упражняват 
контрол върху операциите, свързани с публична интервенция, 
за които те отговорят и поемат цялостната отговорност в тази 
област. 

Член 8 

Правомощия на Комисията 

1. За да осигури доброто функциониране на системата, пред 
видена в член 7, Комисията се оправомощава да приема деле 
гирани актове съгласно член 111 относно: 

а) минималните изисквания за акредитиране на разплащателните 
агенции и за координиращите органи, посочени съответно в 
член 7, параграф 2 и в член 7, параграф 4; 

б) задълженията на разплащателните агенции по отношение на 
публичната интервенция, както и правилата относно 
естеството на техните отговорности в областта на управ 
лението и контрола. 

2. Комисията приема актове за изпълнение, с които определя 
правила относно: 

а) процедурите за издаване, оттегляне и преразглеждане на акре 
дитацията на разплащателните агенции и координиращите 
органи, както и процедурите за надзор на акредитацията на 
разплащателните агенции; 

б) работата и проверките, които стоят в основата на декла 
рацията за управлението на разплащателната агенция; 

в) функционирането на координиращия орган и предоставянето 
на информация на Комисията съгласно член 7, параграф 4. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

Член 9 

Сертифициращи органи 

1. Сертифициращият орган е публичен или частен одиторски 
орган, определен от държавата членка. Когато е частен 
одиторски орган и ако приложимото право на Съюза или 
национално право го изисква, държавата членка осъществява 
подбора му чрез публична тръжна процедура. Сертифициращият 
орган представя становище, изготвено съгласно международно 
приетите одитни стандарти, относно изчерпателността, 
точността и достоверността на годишния финансов отчет на 
разплащателната агенция, доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол и законосъобразността и редов 
ността на разходите, за чието възстановяване е отправено 
искане до Комисията. В това становище се посочва също дали 
прегледът поставя под съмнение твърденията от декларацията за 
управлението. 

Сертифициращият орган разполага с необходимия технически 
опит. Той е оперативно независим както от разплащателната 
агенция и координиращия орган, така и от органа, който е 
акредитирал тази агенция. 

2. Комисията приема актове за изпълнение, с които определя 
правила относно задачите на сертифициращите органи, вклю 
чително проверките, както и относно сертификатите и докладите, 
които тези органи трябва да съставят, и придружаващата ги 
документация. С оглед на необходимостта от максимална ефек 
тивност за проверката на трансакции и за професионалната 
преценка от одита, в контекста на интегриран подход, в 
актовете за изпълнение се предвиждат също: 

а) одиторските принципи, на които се базират становищата на 
сертифициращия орган, включително оценка на риска, 
вътрешни проверки и нужното равнище на доказателствата 
от одита;

BG 20.12.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз L 347/565



б) одиторските методи, които ще използват сертифициращите 
органи при формулиране на становищата им, като се 
отчитат международните стандарти за одит, включително по 
целесъобразност използването на една интегрирана извадка за 
всяка група от населението, и когато е уместно, възможност да 
се придружават разплащателните агенции при проверките на 
място. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

Член 10 

Допустимост на плащанията, извършени от 
разплащателните агенции 

Разходите, посочени в член 4, параграф 1 и член 5, могат да 
бъдат обхванати от финансирането на Съюза само ако са 
извършени от акредитирани разплащателни агенции. 

Член 11 

Плащания в пълен размер на бенефициерите 

Освен ако в правото на Съюза изрично не е предвидено друго, 
плащанията на бенефициерите по предвиденото в настоящия 
регламент финансиране се извършват в пълен размер. 

ДЯЛ III 

СИСТЕМА ЗА СЪВЕТИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

Член 12 

Принцип и обхват 

1. Държавите членки изграждат система за предоставяне на 
съвети за бенефициерите по въпросите на управлението на земята 
и на стопанствата („система за съвети в селското стопанство“). 
Тази система за консултации се управлява от посочени 
публични органи и/или от подбрани частни органи. 

2. Системата за съвети в селското стопанство обхваща поне 
следното: 

а) задълженията на ниво индивидуално стопанство, които са 
резултат от законоустановените изисквания за управление и 
стандартите за добро земеделско и екологично състояние на 
земите, посочени в дял VI, глава I; 

б) земеделските практики, благоприятни за климата и околната 
среда, посочени в дял III, глава 3 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, и поддържането на земеделската площ, 
посочено в член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013; 

в) мерки на ниво индивидуално стопанство, предвидени в 
програмите за развитие на селските райони, насочени към 
модернизиране на стопанства, изграждане на конкурентоспо 
собност, секторна интеграция, иновация и пазарна ориентация 
и за насърчаване на предприемачеството; 

г) изискванията на равнище бенефициери, определени от 
държавите членки в изпълнение на член 11, параграф 3 от 
Директива 2000/60/ЕО; 

д) изискванията на равнище бенефициери, определени от 
държавите членки в изпълнение на член 55 от Регламент 
(ЕО) № 1107/2009, по-специално спазването на общите 
принципи на интегрираното управление на вредителите, 
както е посочено в член 14 от Директива 2009/128/ЕО. 

3. Системата за съвети в селското стопанство може да обхваща 
по-специално и: 

а) насърчаване на преобразуването на стопанства и на разнооб 
разяването на тяхната икономическа дейност; 

б) управление на риска и въвеждане на подходящи превантивни 
действия в случай на природни бедствия, катастрофи, болести 
по животните и растенията; 

в) минималните изисквания, установени в националното право, 
както са посочени в член 28, параграф 3 и член 29, параграф 
2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013; 

г) информацията, свързана със смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането към него, биоло 
гичното разнообразие и опазването на водите, съгласно посо 
ченото в приложение I към настоящия регламент. 

Член 13 

Специфични изисквания във връзка със системата за 
съвети в селското стопанство 

1. Държавите членки гарантират, че съветниците, които 
работят в системата за съвети в селското стопанство, имат 
подходяща квалификация и редовно участват в обучения. 

2. Държавите членки обезпечават разделението между съвети 
и проверки. Във връзка с това и без да се засяга националното 
право относно публичния достъп до документи, държавите 
членки гарантират, че избраните и определените органи, 
посочени в член 12, параграф 1, не разпространяват лична 
или индивидуална информация или данни, получени в процеса 
на предоставяне на съвети, на лица, различни от бенефициера, 
който управлява съответното стопанство, с изключение на уста 
новени в процеса на работата им нередности или нарушения, за 
които съществува задължение, предвидено в правото на Съюза 
или в националното право, за уведомяване на публичен орган, 
по-специално в случай на престъпления. 

3. Съответният национален орган предоставя, предимно по 
електронен път, на потенциалния бенефициер съответния 
списък на избраните и определените органи, както е посочено 
в член 12, параграф 1. 

Член 14 

Достъп до системата за съвети в селското стопанство 

Бенефициерите и земеделските стопани, които не получават 
подпомагане в рамките на ОСП, могат да ползват системата за 
съвети в селското стопанство на доброволни начала.
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Без да се засяга член 99, параграф 2, четвърта алинея, държавите 
членки могат обаче да определят по обективни критерии кате 
гориите бенефициери, които имат приоритетен достъп до 
системата за съвети в селското стопанство, включително мрежи, 
работещи с ограничени ресурси по смисъла на членове 53, 55 и 
56 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 

В такива случаи държавите членки гарантират, че приоритет се 
дава на земеделските стопани, чийто достъп до друга система за 
консултации, различна от системата за съвети в селското 
стопанство, е най-ограничен. 

Системата за съвети в селското стопанство гарантира, че бенефи 
циерите имат достъп до съвети, които отчитат специфичното 
положение на тяхното стопанство. 

Член 15 

Правомощия на Комисията 

Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които 
определя правила за еднаквото прилагане на системата за 
съвети в селското стопанство с цел тази система да стане 
напълно функционална. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

ДЯЛ IV 

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДОВЕТЕ 

ГЛАВА I 

Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) 

Р а з д е л 1 

Ф и н а н с и р а н е н а р а з х о д и т е 

Член 16 

Бюджетен таван 

1. Годишният таван на разходите по ЕФГЗ се състои от макси 
малните суми, определени за него с Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 1311/2013. 

2. В случай че в правото на Съюза се предвиждат намаления 
или увеличения на посочените в параграф 1 суми, Комисията 
приема актове за изпълнение, без да се прилага посочената в 
член 116 процедура, за определяне нетното салдо за разходите 
по ЕФГЗ на базата на данните, посочени в правото на Съюза. 

Член 17 

Месечни плащания 

1. Бюджетните кредити, необходими за финансиране на 
разходите по член 4, параграф 1, се предоставят на държавите 
членки от Комисията под формата на месечни плащания въз 
основа на разходите, направени през определен референтен 
период от акредитираните разплащателни агенции. 

2. До трансфера на месечните плащания от Комисията 
държавите членки мобилизират необходимите средства за 

извършване на разходите в съответствие с потребностите на акре 
дитираните от тях разплащателни агенции. 

Член 18 

Процедура на месечните плащания 

1. Без да се засяга прилагането на членове 51 и 52, 
Комисията извършва месечни плащания за разходите, 
направени от акредитираните разплащателни агенции през съот 
ветния месец. 

2. Месечните плащания се правят за всяка държава членка 
най-късно на третия работен ден от втория месец, следващ 
този, през който са направени разходите. Разходите, направени 
от държавите членки между 1 и 15 октомври, се смятат за 
направени през месец октомври. Разходите, направени между 
16 и 31 октомври, се смятат за направени през месец ноември. 

3. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на 
месечните плащания, които прави, въз основа на изпратените от 
държавите членки декларации за разходите и предоставената 
информация по член 102, параграф 1, като взема предвид нама 
ляванията или спиранията, прилагани по член 41, или каквито 
и да било други корекции. Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 
116, параграф 2. 

4. Комисията може да приема актове за изпълнение без да 
прилага процедурата, посочена в член 116, с които да определя 
допълнителни плащания или приспадания на суми. В такива 
случаи комитетът, посочен в член 116, параграф 1, се 
уведомява на следващото му заседание. 

Член 19 

Административни разходи и разходи за персонал 

Административните разходи и разходите за персонал, направени 
от държавите членки и бенефициерите на помощ от ЕФГЗ, не се 
поемат от фонда. 

Член 20 

Разходи за публична интервенция 

1. Когато в рамките на общата организация на пазарите не е 
определена сума за единица продукция във връзка с мярката за 
публична интервенция, ЕФГЗ финансира тази мярка на базата на 
стандартните суми, еднакви за целия Съюз, по-конкретно по 
отношение на средства от държавите членки, използвани за заку 
пуване на продукти, за операции по съхраняването и, при необ 
ходимост, по обработката на интервенционните продукти. 

2. За да осигури финансирането от ЕФГЗ на разходите за 
публична интервенция, на Комисията се предоставя право 
мощието да приема делегирани актове съгласно член 115 
относно: 

а) типа мерки, допустими за финансиране от Съюза, и условията 
за възстановяване на разходите;
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б) условията за допустимост и методите за изчисляване въз 
основа на действително получената от разплащателните 
агенции информация, или на база фиксирани суми, 
определени от Комисията, или на фиксирани и нефиксирани 
суми, предвидени в секторното законодателство в областта на 
селското стопанство. 

3. За да се обезпечи правилното управление на средствата, 
предвидени в бюджета на Съюза за ЕФГЗ, на Комисията се пред 
оставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие 
с член 115, за определяне на правила за оценка на операциите, 
свързани с публичната интервенция, за установяване на мерките, 
които да се предприемат в случай на загуба или влошаване на 
състоянието на продуктите при публичната интервенция, и за 
определяне на подлежащите на изплащане суми. 

4. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на 
размера на сумите, посочени в параграф 1. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консул 
тиране, посочена в член 116, параграф 2. 

Член 21 

Придобиване на сателитни изображения 

Списъкът със сателитните изображения, необходими за проверки, 
се съгласува между Комисията и държавите членки в съот 
ветствие със спецификацията, изготвена от всяка държава членка. 

Комисията осигурява безплатно тези сателитни изображения на 
контролните органи или на доставчиците на услуги, упълно 
мощени от тези органи да ги представляват. 

Комисията остава собственик на сателитните изображения и ги 
изисква обратно при приключване на работата. Тя може също 
така да предвижда извършването на дейности по подобряване на 
техниките и методите на работа във връзка с проверката на 
селскостопански земи чрез дистанционно наблюдение. 

Член 22 

Мониторинг на селскостопанските ресурси 

Мерките, финансирани съгласно член 6, буква в), имат за цел да 
предоставят на Комисията средствата да: 

а) управлява селскостопанските пазари на Съюза в глобален 
план; 

б) осигурява агроикономическия и агроекологичния мониторинг 
на земеделската земя, включително агро-лесовъдните системи, 
и мониторинг на състоянието на посевите, за да дадат 
възможност за изготвяне на прогнози, особено по 
отношение на добива и селскостопанската продукция; 

в) споделят достъпа до такива прогнози в международен 
контекст, като например тези инициативи, координирани от 
организации от системата на ООН или други международни 
агенции; 

г) допринася за прозрачността на световните пазари; и 

д) да осигурява технологичното наблюдение на агрометеороло 
гичната система. 

Мерките, финансирани съгласно член 6, буква в), засягат съби 
рането или закупуването на данни, необходими за прилагане и 
мониторинг на ОСП, включително сателитни и метеорологични 
данни, създаването на инфраструктура от пространствени данни 
и уебсайт, провеждането на специфични проучвания на клима 
тичните условия, дистанционното наблюдение, използвано в 
помощ на мониторинга на състоянието на почвите, и актуализи 
рането на агрометеорологичните и иконометричните модели. Ако 
е необходимо, тези мерки се извършват в сътрудничество с 
националните лаборатории и органи. 

Член 23 

Изпълнителни правомощия 

Комисията може да приема актове за изпълнение, предвиждащи: 

а) правила, свързани с финансирането, съгласно член 6, букви б) 
и в), 

б) процедурата, по която ще се осъществяват посочените в 
членове 21 и 22 мерки, за да се реализират поставените цели, 

в) рамката, уреждаща придобиването, подобряването и изпол 
зването на сателитни изображения и метеорологични данни, 
както и приложимите срокове. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

Р а з д е л 2 

Б ю д ж е т н а д и с ц и п л и н а 

Член 24 

Спазване на тавана 

1. В рамките на бюджетната процедура и на изпълнението на 
бюджета бюджетните кредити за разходите по линия на ЕФГЗ не 
превишават размера, посочен в член 16. 

Всички законодателни инструменти, предложени от Комисията и 
приети от Европейския парламент и Съвета, от Съвета или от 
Комисията, които оказват влияние върху бюджета на ЕФГЗ, са в 
съответствие със сумата, посочена в член 16. 

2. Когато правото на Съюза предвижда финансов таван в евро 
за селскостопанските разходи на държава членка, тези разходи се 
възстановяват до определения в евро таван, а когато се прилага 
член 41, се извършат всички необходими корекции,. 

3. Националните тавани за директните плащания, посочени в 
член 7 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, коригирани в съот 
ветствие с корекциите, предвидени в член 26 от настоящия 
регламент, се считат за финансови тавани в евро.
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Член 25 

Резерв за кризи в селскостопанския сектор 

Създава се резерв, предназначен за предоставяне на допълнителна 
подкрепа за сектора в случай на значими кризисни ситуации, 
които засягат селскостопанското производство или дистрибуция 
("резерв за кризи в селскостопанския сектор"), чрез прилагане в 
началото на всяка година на намаление на директните плащания 
с механизма за финансова дисциплина, посочен в член 26. 

Пълният размер на резерва е 2 800 милиона евро с еднакви 
годишни вноски от по 400 милиона евро (по цени за 2011 г.) 
за периода 2014—2020 г. и се включва във функция 2 на 
Многогодишната финансова рамка, както е предвидено в прило 
жението към Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 

Член 26 

Финансова дисциплина 

1. За да се гарантира спазването на годишните тавани, уста 
новени в Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013, за финанси 
рането на свързани с пазара разходи и директни плащания, се 
определя ставка на корекция на директните плащания ("ставка 
на корекция"), когато прогнозите за финансирането на мерките в 
рамките на този подтаван за дадена финансова година показват, 
че приложимите годишни тавани ще бъдат надвишени. 

2. Комисията представя предложение на Европейския 
парламент и на Съвета относно ставката на корекция най- 
късно до 31 март на съответната календарна година, за която 
се прилага тази ставка на корекция. 

3. Ако всяка година ставката на корекция не е определена от 
Европейския парламент и Съвета до 30 юни, Комисията приема 
акт за изпълнение за определяне на ставка за корекция и 
незабавно информира Европейския парламент и Съвета за него. 
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по консултиране, посочена в член 116, параграф 2. 

4. До 1 декември Комисията може, въз основа на новата 
информация, с която разполага, да приема актове за изпълнение 
за промяна на ставката на корекция, определена в съответствие с 
параграф 2 или параграф 3. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата по консултиране, 
посочена в член 116, параграф 2. 

5. Чрез дерогация от член 169, параграф 3, четвърта алинея 
от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 държавите членки 
възстановяват бюджетните кредити, пренесени в съответствие с 
член 169, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, 
на крайните получатели, подлежащи през финансовата година, 
към която са пренесени бюджетните кредити, на ставка на 
корекция. 

Възстановяването, посочено в първа алинея, се прилага само за 
крайни бенефициери в тези държави членки, в които през пред 
ходната финансова година се е прилагала финансова дисциплина. 

6. Комисията може да приема актове за изпълнение за 
определяне на реда и условията, които се прилагат към 
бюджетните кредити, пренесени в съответствие с член 169, 
параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, за да се 
финансират разходите, посочени в член 4, параграф 1, буква б) 

от настоящия регламент. Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 
116, параграф 2. 

7. При прилагането на настоящия член, сумата за резерва за 
кризи в селскостопанския сектор, посочен в член 25, се включва 
при определянето на ставката на корекция. Всяка сума, която не 
се предоставя за мерки при кризи в края на финансовата година, 
се изплаща в съответствие с параграф 5 от настоящия член. 

Член 27 

Процедура на бюджетна дисциплина 

1. Едновременно с представянето на проектобюджета за 
финансова година N, Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета изготвените от нея прогнози за 
финансови години N - 1, N и N + 1. 

2. Ако при изготвянето на проектобюджета за финансова 
година N се породи риск сумата, посочена в член 16 за 
финансова година N да бъде надхвърлена, Комисията предлага 
на Европейския парламент и Съвета или на Съвета необходимите 
мерки, които да обезпечат спазването на посочената сума. 

3. Ако Комисията сметне, че съществува риск от превишаване 
на посочената в член 16 сума и че в рамките на своите 
правомощия тя не може да предприеме подходящи мерки за 
подобряване на ситуацията, по всяко време тя предлага други 
мерки за гарантиране спазването на тази сума. Тези мерки се 
приемат от Съвета, когато правното основание за съответната 
мярка е член 43, параграф 3 от ДФЕС, или от Европейския 
парламент и от Съвета, когато правното основание за съответната 
мярка е член 43, параграф 2 от ДФЕС. 

4. Ако в края на финансовата година N направените от 
държавите членки искания за възстановяване превишават или 
има вероятност да превишат сумата, определена в член 16, 
Комисията: 

а) разглежда представените от държавите членки искания 
пропорционално и в рамките на наличния бюджет и 
приема актове за изпълнение за временно определяне на 
размера на плащанията за съответния месец; 

б) определя за всички държави членки, най-късно до 28 
февруари на финансовата година N + 1, тяхното състояние 
по отношение на финансирането от Съюза за финансовата 
година N; 

в) приема актове за изпълнение за определяне на общия размер 
на финансирането от Съюза, разбито по държави членки, въз 
основа на единна норма на финансиране от Съюза, в рамките 
на бюджета, който е бил наличен за месечните плащания; 

г) най-късно в момента на извършване на месечните плащания 
за месец март от година N + 1, изплаща всички евентуални 
компенсации, които трябва да бъдат изплатени по отношение 
на държавите членки.
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Актовете за изпълнение, предвидени в първа алинея, букви а) и 
в), се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, 
посочена в член 116, параграф 2. 

Член 28 

Система за ранно предупреждение и мониторинг 

За да гарантира, че бюджетният таван, посочен в член 16, няма 
да бъде превишен, Комисията прилага система за ранно пред 
упреждение и мониторинг за всеки месец по отношение на 
разходите по линия на ЕФГЗ. 

За това, в началото на всяка финансова година, Комисията 
определя профили на месечните разходи, основани, когато е 
необходимо, на средните месечни разходи през предходните 
три години. 

Комисията представя периодично пред Европейския парламент и 
пред Съвета доклад, в който се разглежда развитието на 
разходите, направени във връзка с профилите, и се съдържа 
оценка на предвиденото изпълнение за текущата финансова 
година. 

Член 29 

Референтни обменни курсове 

1. При приемането на проектобюджета или на писмо за 
внасяне на корекции в проектобюджета в частта относно 
селскостопанските разходи, Комисията използва за определянето 
на бюджета на ЕФГЗ средния обменен курс евро/щатски долар 
на пазара през последното тримесечие, приключващо най-малко 
20 дни преди датата, на която тя приема бюджетния документ. 

2. При приемането на коригиращ и допълнителен проекто 
бюджет или на писмо за внасяне на корекции в него, доколкото 
тези документи се отнасят до кредитите във връзка с мерките по 
член 4, параграф 1, буква а), Комисията използва: 

а) средния обменен курс евро/щатски долар, действително 
отчетен на пазара от 1 август от предходната финансова 
година до края на последното тримесечие, приключващо 
най-късно 20 дни преди приемането на бюджетния 
документ от Комисията и най-късно на 31 юли на 
текущата финансова година; и 

б) средния обменен курс, действително отчетен през последното 
тримесечие, приключващо най-малко 20 дни преди 
приемането на бюджетния документ от Комисията, като 
прогноза за останалата част от финансовата година. 

ГЛАВА II 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) 

Р а з д е л 1 

О б щ и р а з п о р е д б и о т н о с н о е з ф р с р 

Член 30 

Избягване на двойното финансиране 

Разходите, финансирани от ЕЗФРСР, не подлежат на никакво 
друго финансиране от бюджета на Съюза. 

Член 31 

Разпоредби, приложими за всички плащания 

1. Съгласно член 77, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, плащанията от страна на Комисията за приноса 
на ЕЗФРСР, както е посочено в член 5 от настоящия регламент, 
не надвишават бюджетните задължения. 

Тези плащания са предназначени за изпълнение на най-старите 
открити бюджетни задължения. 

2. Прилага се член 84 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012. 

Р а з д е л 2 

Ф и н а н с и р а н е н а п р о г р а м и т е з а р а з в и т и е 
н а с е л с к и т е р а й о н и 

Член 32 

Финансово участие на ЕЗФРСР 

Финансовото участие на ЕЗФРСР по отношение на разходите по 
програмите за развитие на селските райони се определя за всяка 
програма в рамките на установените от правото на Съюза тавани 
за подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР. 

Член 33 

Бюджетни задължения 

По отношение на бюджетните задължения на Съюза към 
програмите за развитие на селските райони се прилага член 76 
от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

Р а з д е л 3 

Ф и н а н с о в о у ч а с т и е в п р о г р а м и з а р а з в и т и е 
н а с е л с к и т е р а й о н и 

Член 34 

Разпоредби, приложими към плащанията по програмите 
за развитие на селските райони 

1. Бюджетните кредити, необходими за финансиране на 
разходите, посочени в член 5, се предоставят на държавите 
членки под формата на предварително финансиране, междинни 
плащания и изплащане на салдото, както е описано в настоящия 
раздел. 

2. Общият сбор от предварителното финансиране и 
междинните плащания не надхвърля 95 % от участието на 
ЕЗФРСР по всяка отделна програма за развитие на селските 
райони. 

Когато се достигне таванът от 95 %, държавите членки 
продължават да изпращат искания за плащане до Комисията. 

Член 35 

Разпоредби за предварителното финансиране 

1. След като вземе решение за одобрение на програмата за 
развитие на селските райони, Комисията изплаща на държавата 
членка начална сума за предварително финансиране за целия 
програмен период. Тази първоначална сума за предварително 
финансиране се изплаща на вноски, както следва:
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а) през 2014 г.: 1 % от размера на подкрепата от ЕЗФРСР за 
целия програмен период за програмата и 1,5 % от размера на 
подкрепата от ЕЗФРСР за целия програмен период за 
програмата, когато държава членка е получавала финансова 
подкрепа в периода след 2010 г., в съответствие с членове 
122 и 143 от ДФЕС или от Европейския инструмент за 
финансова стабилност, или към 31 декември 2013 г. 
получава финансова помощ в съответствие с членове 136 и 
143 от ДФЕС; 

б) през 2015 г.: 1 % от размера на подкрепата от ЕЗФРСР за 
целия програмен период за програмата и 1,5 % от размера на 
подкрепата от ЕЗФРСР за целия програмен период за 
програмата, когато държава членка е получавала финансова 
подкрепа в периода след 2010 г., или в съответствие с 
членове 122 и 143 от ДФЕС, или от Европейския инструмент 
за финансова стабилност, или към 31 декември 2014 г. 
получава финансова помощ в съответствие с членове 136 и 
143 от ДФЕС; 

в) през 2016 г.: 1 % от размера на подкрепата от ЕЗФРСР за 
целия програмен период за програмата. 

Ако дадена програма за развитие на селските райони бъде приета 
през 2015 г. или по-късно, по-ранните вноски се изплащат през 
годината на приемането. 

2. Общият размер на предварителното финансиране се възста 
новява на Комисията, ако не са извършени никакви разходи и не 
бъде представена декларация за разходите по програмата за 
развитие на селските райони в срок от 24 месеца от датата, на 
която Комисията е изплатила първата вноска от предварителното 
финансиране. 

3. Натрупаната лихва по сумата на предварителното финан 
сиране се вписва в полза на въпросната програма за развитие на 
селските райони и се приспада от размера на публичните 
разходи, отбелязан в окончателната декларация за разходите. 

4. Общата сума на предварителното финансиране се уравнява 
в съответствие с процедурата, посочена в член 51 от настоящия 
регламент, преди приключването на програмата за развитие на 
селските райони. 

Член 36 

Междинни плащания 

1. Междинни плащания се извършват за всяка отделна 
програма за развитие на селските райони. Те се изчисляват 
чрез прилагане на процента на съфинансиране за всяка отделна 
мярка към направените публични разходи за изпълнението ѝ, 
както се посочва в член 59 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 

2. В зависимост от наличието на необходимите средства 
Комисията извършва междинни плащания за възстановяване на 

разходите, направени от акредитираните разплащателни агенции 
по изпълнението на програмите, като отчита намаляванията и 
спиранията, приложени съгласно член 41,. 

3. Всяко междинно плащане се прави от Комисията при 
спазване на следните изисквания: 

а) на Комисията да е предадена декларация за разходите, 
подписана от акредитираната разплащателна агенция, 
съгласно член 102, параграф 1, буква в); 

б) да не е превишен общият размер на приноса на ЕЗФРСР за 
всяка отделна мярка за целия срок на изпълнение на 
въпросната програма; 

в) на Комисията да е предаден последният годишен доклад за 
напредъка по прилагането на програмата за развитие на 
селските райони. 

4. Ако не е изпълнено някое от изискванията,предвидени в 
параграф 3, Комисията незабавно уведомява акредитираната 
разплащателна агенция или координиращия орган, ако е 
определен такъв. Ако не е спазено някое от изискванията по 
параграф 3, буква а) или буква в), декларацията за разходите 
не се допуска за разглеждане. 

5. Без да се засяга прилагането на членове 51 и 52, 
Комисията извършва междинните плащания в срок от 45 дни 
от регистрирането на декларацията за разходите, по отношение 
на която са изпълнени изискванията по параграф 3 от настоящия 
член. 

6. Акредитираните разплащателни агенции изготвят и 
изпращат на Комисията пряко или чрез координиращия орган, 
когато е определен такъв, междинни декларации за разходите, 
свързани с програмите за развитие на селските райони, в 
определени от Комисията срокове. 

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на 
сроковете за изпращане от акредитираните разплащателни 
агенции на междинните декларации за разходите. Тези актове 
за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

Декларациите за разходите се отнасят за разходите, извършени от 
разплащателните агенции през всеки един от съответните 
срокове. Когато обаче разходите, посочени в член 65, параграф 
9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, не могат да бъдат декла 
рирани пред Комисията в съответния срок поради това, че се 
очаква одобрението на Комисията за изменение в програмата, 
тези разходи могат да бъдат декларирани в следващи срокове. 

Междинните декларации за разходите по отношение на 
разходите, извършени от 16 октомври до края на съответната 
година, се осчетоводяват за следващата бюджетна година. 

7. Прилага се член 83 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
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Член 37 

Плащане на салдото и закриване на програмата 

1. След получаването на последния годишен доклад за 
напредъка по прилагането на програмата за развитие на 
селските райони, Комисията изплаща салдото, при условие че 
са налични необходимите средства, въз основа на действащия 
финансов план, на годишните счетоводни отчети за последната 
година от изпълнението на съответната програма за развитие на 
селските райони и на съответното решение за уравняване. Тези 
счетоводни отчети се представят на Комисията не по-късно от 
шест месеца след последната дата на допустимост на разходите, 
както е посочено в член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, и съдържат разходите, извършени от разплаща 
телната агенция до последната дата на допустимост на разходите. 

2. Салдото се изплаща не по-късно от шест месеца след като 
информацията и документите по параграф 1 от настоящия член 
се смятат за получени от Комисията и последната годишна 
сметка е била уравнена. Без да се засягат разпоредбите на член 
38, параграф 5, в срок от шест месеца Комисията отменя 
финансовия си ангажимент по изплащане на сумите, останали 
до пълния размер на съответния бюджетен кредит след изпла 
щането на салдото. 

3. Ако до посочения в параграф 1 краен срок Комисията не 
получи последния годишен доклад за напредъка и документите, 
необходими за уравняване на сметките за последната година от 
изпълнението на програмата, финансовият ангажимент по 
изплащане на салдото автоматично се отменя в съответствие с 
член 38. 

Член 38 

Автоматична отмяна за програмите за развитие на 
селските райони 

1. Комисията автоматично отменя финансовия си ангажимент 
по изплащане на всеки дял от бюджетното задължение за дадена 
програма за развитие на селските райони, който не е използван 
за предварително финансиране или за междинни плащания, или 
за който не е представена декларация за разходите, отговаряща 
на условията по член 36, параграф 3, по отношение на 
разходите, извършени до 31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение. 

2. Тази част от бюджетните задължения, която все още не е 
приключена към последната дата на допустимост на разходите, 
посочена в член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, за които не е направена декларация за 
разходите в рамките на шест месеца след тази дата, ще бъде 
автоматично отменена. 

3. В случай на съдебно производство или административно 
обжалване с отлагателно действие, срокът за настъпване на авто 
матичната отмяна на финансовото задължение, посочен в 
параграф 1 или параграф 2, се прекъсва по отношение на 
сумата, свързана със съответните дейности, за срока на 
провеждане на съдебното производство или на админист 
ративното обжалване, при условие че Комисията получи 
подкрепена с доказателства нотификация от държавата членка 
до 31 декември от година N + 3. 

4. При изчисляване на автоматичната отмяна на задъл 
жението не се отчита следното: 

а) частта от бюджетните задължения, за която е съставена 
декларация за разходите, но изплащането на разходите по 
която е намалено или спряно от Комисията на 31 декември 
от година N + 3 

б) частта от бюджетните задължения, която дадена разпла 
щателна агенция не е била в състояние да изплати поради 
непреодолима сила, засягаща сериозно прилагането на 
програмата за развитие на селските райони. Националните 
органи, които са заявили наличието на непреодолима сила, 
трябва да докажат пряко произтичащите от тях последици 
върху прилагането на цялата програма или на част от нея. 

До 31 януари държавата членка изпраща на Комисията 
информация за изключенията, посочени в първа алинея, 
относно сумите, които са декларирани в края на предходната 
година. 

5. Комисията своевременно информира държавите членки, 
ако съществува риск от автоматична отмяна на финансови задъл 
жения. Тя ги информира за съответния размер, посочен в инфор 
мацията, с която разполага. Държавите членки разполагат с два 
месеца от получаването на тази информация, за да се съгласят с 
въпросния размер или да представят забележки. Комисията 
извършва автоматичната отмяна на финансовото задължение не 
по-късно от девет месеца след изтичането на последния срок, 
определен при прилагането на параграфи 1—3. 

6. В случай на автоматична отмяна на финансово задължение, 
участието на ЕЗФРСР в съответната програма за развитие на 
селските райони за въпросната година се намалява с автоматично 
отменената сума. Държавата членка представя преработен план 
за финансиране, в който намаляването на помощта се разпределя 
между отделните мерки и подлежи на одобрение от Комисията. 
Ако държавата членка не представи такъв план, Комисията 
намалява пропорционално сумите, отпуснати за отделните мерки. 

ГЛАВА III 

Общи разпоредби 

Член 39 

Селскостопанска финансова година 

Без да се засягат специалните разпоредби относно декларациите 
за разходите и приходите, свързани с публична интервенция, 
предвидени от Комисията съгласно член 46, параграф 6, селскос 
топанската финансова година покрива направени разходи и 
получени приходи, които са осчетоводени по бюджетите на 
Фондовете от разплащателните агенции по отношение на 
финансова година N, започваща на 16 октомври в година N-1 
и завършваща на 15 октомври в година N. 

Член 40 

Спазване на сроковете за плащане 

Когато в правото на Съюза са посочени срокове за плащане, 
всяко плащане, извършено от разплащателната агенция към бене 
фициер преди най-ранната или след най-късната възможна дата 
за плащане, прави такива плащания недопустими за финансиране 
от Съюза, освен при случаите, условията и в границите, които се 
определят, като се вземе предвид принципът на пропорцио 
налност.
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За да може разходите, направени преди най-ранната или след 
най-късната възможна дата за плащане, да станат допустими за 
финансиране от Съюза в конкретни случаи, като същевременно 
се ограничи финансовото въздействие от това, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема делегирани актове в съот 
ветствие с член 115, предвиждащи дерогации от правилото по 
първа алинея. 

Член 41 

Намаляване и спиране на месечните и междинните 
плащания 

1. Ако декларациите за разходите или информацията, 
посочена в член 102, дават възможност на Комисията да 
установи, че разходите са били направени от органи, които не 
са акредитирани разплащателни агенции, че сроковете на 
плащане или финансовите тавани, определени от правото на 
Съюза, не са били спазени, или че разходите са били 
направени в друго нарушение на правилата на Съюза, 
Комисията може да намали или да спре месечните или 
междинните плащания за съответната държава членка в 
рамките на актове за изпълнение относно месечните плащания, 
посочени в член 18, параграф 3, или в рамките на междинните 
плащания, посочени в член 36, след като бъде дадена 
възможност на държавата членка да представи забележките си. 

Ако декларациите за разходите или информацията, посочена в 
член 102, не дават възможност на Комисията да установи, че 
разходите са направени в съответствие с правилата на Съюза, 
Комисията изисква от съответната държава членка да представи 
допълнителна информация и да внесе забележките си в срок, 
който не може да бъде по-кратък от 30 дни. Ако държавата 
членка не изпълни искането на Комисията в определения срок, 
или ако отговорът се оцени като незадоволителен или показва, 
че разходите не са били направени в съответствие с правилата на 
Съюза, Комисията може да намали или да спре месечните или 
междинните плащания за съответната държава членка в рамките 
на актовете за изпълнение относно месечните плащания, 
посочени в член 18, параграф 3, или в рамките на междинните 
плащания, посочени в член 36. 

2. Комисията може да приема актове за изпълнение за нама 
ляване или спиране на месечните или междинните плащания за 
държава членка, ако един или повече ключови компоненти на 
въпросната национална система за контрол не съществува или е 
неефективен поради установени сериозни или постоянни 
пропуски, или са налице подобни сериозни пропуски в 
системата за възстановяване на неправомерни плащания, и ако 
е изпълнено едно от следните условия: 

а) посочените в първа алинея пропуски са с траен характер и са 
довели до приемането на най-малко два акта за изпълнение 
съгласно член 52 за изключване от финансиране от бюджета 
на Съюза на разходи от съответната държава членка; или 

б) Комисията е стигнала до заключението, че съответната 
държава членка не е в състояние да приложи в най-близко 
бъдеще необходимите корективни мерки в съответствие с план 
за действие с ясни показатели за напредък, който следва да се 
изготви след консултации с Комисията. 

Намаляването или спирането се прилага към съответния разход, 
направен от разплащателната агенция, когато са налице 
пропуски, за срок, подлежащ на определяне в актовете за изпъл 
нение, посочени в настоящия параграф, който не надвишава 
дванадесет месеца. Ако условията за намаляването или 
спирането на плащанията продължават да са налице, 
Комисията може да приема актове за изпълнение за удължаване 
на този срок с допълнителни срокове, които общо не надвишават 
дванадесет месеца. Намаляването и спирането не се продължава, 
ако посочените условия вече не са налице. 

Актовете за изпълнение, предвидени в настоящата алинея, се 
приемат в съответствие с процедурата по консултиране, 
посочена в член 116, параграф 2. 

Преди да приеме актовете за изпълнение, посочени в настоящия 
параграф, Комисията информира съответната държава членка за 
намерението си и я приканва да реагира в срок, не по-кратък от 
30 дни. 

Актовете за изпълнение, определящи месечните плащания, 
посочени в член 18, параграф 3, или междинните плащания, 
посочени в член 36, вземат предвид актовете за изпълнение, 
приети съгласно настоящия параграф. 

3. Намаляванията и спиранията по настоящия член се 
прилагат в съответствие с принципа за пропорционалност и не 
засягат прилагането на членове 51 и 52. 

4. Намаляванията и спиранията по настоящия член не засягат 
разпоредбите на членове 19, 22 и 23 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013. 

Спиранията, посочени в членове 19 и 22 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, се прилагат съгласно процедурата, посочена в 
параграф 2 на настоящия член. 

Член 42 

Спиране на плащанията в случай на закъснение 

Ако секторното законодателство на Съюза за селското стопанство 
изисква от държавите членки в рамките на определен срок да 
подадат информация за броя на извършените по член 59 
проверки и резултатите от тях и ако държавите членки 
просрочат този срок, Комисията може да спре месечните 
плащания, посочени в член 18, или междинните плащания, 
посочени в член 36, при условие че Комисията е предоставила 
на разположение на държавите членки достатъчно време преди 
началото на референтния период цялата информация и всички 
формуляри и разяснения, необходими за събиране на съответните 
статистически данни. Сумата, чието изплащане ще бъде спряно, 
не надвишава 1,5 % от разходите, за които съответната статис 
тическа информация не е предадена навреме. В случай на такова 
спиране Комисията действа съгласно принципа на пропорцио 
налност, като взема предвид колко голямо е закъснението. По- 
специално се взема предвид дали късното подаване на 
информация застрашава механизма за ежегодно освобождаване 
от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Преди 
да спре месечните плащания, Комисията писмено уведомява 
съответната държава членка. Комисията предоставя сумите, 
чието изплащане е било спряно, когато получи статистическата

BG 20.12.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз L 347/573



информация от съответните държави членки, при условие че 
датата на получаване е не по-късно от 31 януари на следващата 
година. 

Член 43 

Целеви приходи 

1. Следното е "целеви приходи" по смисъла на член 21 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012: 

а) суми, които по силата на членове 40 и 51 по отношение на 
разходите по ЕФГЗ и членове 52 и 54 трябва да бъдат 
изплатени в полза на бюджета на Съюза, включително натру 
паните по тях лихви; 

б) суми, събрани или възстановени съгласно част II, дял I, глава 
III, раздел III от Регламент (ЕО) № 1234/2007; 

в) суми, събрани в резултат на санкции съгласно специфичните 
правила, предвидени в секторното законодателство на Съюза в 
областта на селското стопанство, освен ако то не предвижда 
изрично, че тези суми могат да останат в държавите членки; 

г) суми, съответстващи на санкции, прилагани в съответствие с 
правилата за кръстосано съответствие, установени в дял VI, 
глава II по отношение на разходи по ЕФГЗ; 

д) всички обезпечения, депозити или гаранции, представени в 
съответствие с правото на Съюза, прието в рамките на ОСП, 
с изключение на развитието на селските райони, които са 
задържани впоследствие. Задържаните обезпечения обаче, 
които са внесени при издаването на лицензи за внос или 
износ или по тръжна процедура единствено с цел да се 
гарантира внасянето на действителни оферти от участниците, 
остават в държавите членки. 

2. Посочените в параграф 1 суми се внасят в полза на 
бюджета на Съюза и в случай на повторната им употреба се 
използват единствено за финансиране на разходите по линия 
на ЕФГЗ или ЕЗФРСР. 

3. Настоящият регламент се прилага mutatis mutandis към 
целевите приходи, посочени в параграф 1. 

4. По отношение на ЕФГЗ, членове 170 и 171 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 се прилагат mutatis mutandis за осче 
товодяването на целевите приходи, посочени в настоящия 
регламент. 

Член 44 

Отделно счетоводство 

Всяка разплащателна агенция води отделна счетоводна доку 
ментация за бюджетните кредити, вписани в бюджета на 
Съюза за Фондовете. 

Член 45 

Информационни мерки 

1. Предоставянето на информация, финансирано съгласно 
член 6, буква д), има за цел по-специално да помогне за разясня 
ването, изпълнението и развитието на ОСП и да повиши общест 
вената осведоменост относно съдържанието и целите ѝ, да 
възстанови потребителското доверие след кризисни ситуации 
посредством информационни кампании, да информира земе 
делските стопани и други участници, действащи в селските 
райони и да поощрява европейския модел на селско стопанство, 
както и да помага на гражданите да го разберат. 

Това осигурява последователна, обективна и пълна информация 
за ОСП, както в границите на Съюза, така и извън него, за да се 
даде точна цялостна представа за нея. 

2. Мерките, посочени в параграф 1, могат да се състоят от: 

а) годишни работни програми или други специфични мерки, 
представени от трети страни; 

б) дейности, осъществени по инициатива на Комисията. 

Изключват се мерките, които се изискват от закона, или мерките, 
които вече се финансират от други дейности на Съюза. 

За да провежда дейностите, посочени в буква б), Комисията 
може да бъде подпомагана от външни експерти. 

Мерките, посочени в първа алинея, също допринасят за осигу 
ряване на насочената към предприятията комуникация относно 
политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети 
са свързани с общите цели на настоящия регламент. 

3. До 31 октомври всяка година Комисията публикува покана 
за представяне на предложения в съответствие с условията, уста 
новени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. 

4. Комитетът, посочен в член 116, параграф 1, се уведомява 
за мерките, които са предвидени и предприети в съответствие с 
настоящия член. 

5. На всеки две години Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия 
член. 

Член 46 

Правомощия на Комисията 

1. За да могат да се вземат предвид приходите, събрани от 
разплащателните агенции в полза на бюджета на Съюза при 
плащанията, извършени въз основа на предоставените от 
държавите членки декларации за разходите, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема делегирани актове в съот 
ветствие с член 115 относно условията за компенсация по 
отношение на някои видове разходи и приходи в рамките на 
Фондовете.
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2. За да бъде справедливо разпределението на наличните 
бюджетни кредити между държавите членки, ако бюджетът на 
Съюза не е приет до началото на финансовата година или ако 
общата сума на предвидените бюджетни задължения надвишава 
тавана, установен в член 170, параграф 3 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012, на Комисията се предоставя право 
мощието да приеме делегирани актове в съответствие с член 
115 от настоящия регламент относно разпоредбите за метода, 
приложим спрямо бюджетните задължения и изплащането на 
сумите. 

3. За да се провери надеждността на данните, съобщени от 
държавите членки във връзка с разходите, или друга инфор 
мация, предвидена в настоящия регламент, на Комисията се 
предоставя правомощието в случай на неизпълнение на задъл 
жението за информиране на Комисията съгласно член 102 да 
приема делегирани актове в съответствие с член 115 относно 
отсрочването на нейните месечни плащания за държавите 
членки, посочени в член 42 във връзка с разходите по линия 
на ЕФГЗ и относно предвиждане на условията, при които 
Комисията намалява или спира междинните плащания за 
държавите членки по линия на ЕЗФРСР, посочени в същия член. 

4. При прилагането на член 42, за да се гарантира, че 
принципът на пропорционалност е спазен, на Комисията се пред 
оставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 
115 относно правилата за: 

а) списъка от мерки по член 42; 

б) размера на спиране, посочен в същия член. 

5. Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които 
да въведе допълнителни подробни характеристики на задълже 
нието, посочено в член 44, както и специфичните условия по 
отношение на информацията, подлежаща на вписване в докумен 
тацията на разплащателните агенции. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, 
посочена в член 116, параграф 3. 

6. Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които 
да приема правила относно: 

а) финансирането и осчетоводяването на мерките за интервенция 
под формата на публично съхранение, както и във връзка с 
другите разходи, финансирани от Фондовете; 

б) реда и условията за прилагането на процедурите за авто 
матична отмяна на бюджетно задължение; 

в) процедурата и другите практически условия за нормалното 
функциониране на механизма, посочен в член 42. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

ГЛАВА IV 

Уравняване на сметки 

Р а з д е л I 

О б щ и р а з п о р е д б и 

Член 47 

Проверки на място от Комисията 

1. Без да се засягат проверките, извършвани от държавите 
членки съгласно националните им законови, подзаконови и 
административни разпоредби или по силата на член 287 от 
ДФЕС, както и всеки вид проверка, организирана по силата на 
член 322 от ДФЕС или въз основа на Регламент (Евратом, ЕО) 
№ 2185/96 ( 1 ) на Съвета, Комисията може да организира 
проверки на място в държавите членки с оглед да се провери 
по-специално следното: 

а) съответствието на административните практики с правилата на 
Съюза; 

б) наличието на изискваните удостоверителни документи и 
тяхното съответствие с операциите, финансирани от ЕФГЗ 
или ЕЗФРСР; 

в) условията, при които са извършени и проверени операциите, 
финансирани от ЕФГЗ или ЕЗФРСР; 

г) дали дадена разплащателна агенция отговаря на критериите за 
акредитация, предвидени в член 7, параграф 2, и дали 
държавата членка прилага правилно разпоредбите на член 
7, параграф 5. 

Лицата, упълномощени от Комисията да извършат проверките на 
място от нейно име, или служителите на Комисията, действащи в 
обхвата на възложените им правомощия, получават достъп до 
счетоводните книги и всички други документи, включително 
документи и метаданни, съставени или получени и записани 
на електронен носител, които се отнасят до финансираните от 
ЕФГЗ или ЕЗФРСР разходи. 

Правомощията за провеждане на проверки на място не засягат 
прилагането на национални разпоредби, които възлагат някои 
действия на служители, специално определени от националното 
право. Без да се засягат специфичните разпоредби на Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 ( 2 ) на Европейския парламент и на 
Съвета и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 лицата, упълно 
мощени от Комисията да действат от нейно име, не участват, 
inter alia, в посещения по домовете или официални разпити на 
лица въз основа на правото на съответната държава членка. Те 
обаче имат достъп до информацията, получена чрез посочените 
мерки.
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2. Комисията дава предизвестие в разумен срок за извър 
шването на проверка на място на съответната държава членка 
или на държавата членка, на чиято територия ще се извърши 
проверката, като се вземат предвид административната тежест 
върху разплащателните агенции при организирането на 
проверките. В тези проверки може да вземат участие и 
служители от съответната държава членка. 

По искане на Комисията и със съгласието на държавата членка, 
компетентните органи на тази държава членка извършват допъл 
нителни проверки или проучвания на извършените операции, 
обхванати от настоящия регламент. Служители на Комисията 
или лица, упълномощени от нея да действат от нейно име, 
могат да участват в подобни проверки. 

За да подобри проверките, Комисията може да поиска съдействие 
от органите на държавите членки за определени проверки или 
запитвания със съгласието на съответните държави членки. 

Член 48 

Достъп до информация 

1. Държавите членки предоставят на разположение на 
Комисията цялата информация, необходима за гладкото 
функциониране на Фондовете, и предприемат всички необ 
ходими мерки за улесняване на извършването на проверките, 
които Комисията сметне за уместни във връзка с управлението 
на финансирането от Съюза, включително проверките на място. 

2. При поискване от нейна страна държавите членки 
съобщават на Комисията законовите, подзаконовите и админист 
ративните разпоредби, които са приели за прилагането на 
правните актове на Съюза във връзка с ОСП, когато тези 
актове имат финансово въздействие върху ЕФГЗ или ЕЗФРСР. 

3. Държавите членки предоставят на Комисията информация 
за нередности и подозрения за измама, установени от тях, както 
и информация за стъпките, предприети съгласно раздел III от 
настоящата глава с цел възстановяване на неправомерни 
плащания във връзка с тези нередности и измами. 

Член 49 

Достъп до документи 

Акредитираните разплащателни агенции съхраняват документите, 
доказващи извършването на плащания, и документите във връзка 
с извършването на административните и физическите проверки 
по силата на правото на Съюза, и предоставят тези документи и 
информация на разположение на Комисията. Тези удостове 
рителни документи могат да се съхраняват в електронен вид 
при условията, определени от Комисията съгласно член 50, 
параграф 2. 

Когато тези документи се съхраняват от орган, упълномощен от 
разплащателна агенция и отговарящ за разрешаване на извър 
шването на разходи, този орган изпраща доклади на акредити 
раната разплащателна агенция относно броя на извършените 
проверки, тяхното съдържание и предприетите мерки във 
връзка с резултатите от тях. 

Член 50 

Правомощия на Комисията 

1. За да се осигури правилното и ефективно прилагане на 
разпоредбите в настоящата глава, свързани с проверките на 
място и достъпа до документи, на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани актове в съответствие с 
член 115, с които се допълват специфичните задължения, 
които държавите членки трябва да спазват по силата на 
настоящата глава. 

2. Комисията може да приема актове за изпълнение,с които 
определя правила относно: 

а) процедурите, свързани със специфичните задължения, които 
държавите трябва да изпълняват във връзка с регламенти 
раните в настоящата глава проверки; 

б) процедурите, свързани със задълженията за сътрудничество, 
които държавите членки трябва да изпълняват за прилагането 
на членове 47 и 48; 

в) процедурите и другите практически условия относно задъл 
жението за докладване, посочено в член 48, параграф 3; 

г) условията, при които се съхраняват удостоверителните доку 
менти, посочени в член 49, включително тяхната форма и 
продължителността на съхранението им. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

Р а з д е л I I 

У р а в н я в а н е 

Член 51 

Уравняване на сметки 

Преди 31 май на годината след съответната бюджетна година и 
въз основа на информацията, предадена съгласно член 102, 
параграф 1, буква в), Комисията приема актове за изпълнение, 
съдържащи нейното решение относно уравняването на сметките 
на акредитираните разплащателни агенции ("решение за урав 
няване на сметките"). Тези актове за изпълнение обхващат изчер 
пателността, точността и достоверността на предадените годишни 
счетоводни отчети и не засягат съдържанието на приетите 
впоследствие решения по силата на член 52. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по консултиране, посочена в член 116, параграф 2. 

Член 52 

Уравняване по съответствие 

1. Когато установи, че разходите, посочени в член 4, параграф 
1 и член 5, не са били направени в съответствие с правото на 
Съюза и, за ЕЗФРСР, с приложимите право на Съюза и 
национално право, посочени в член 85 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013. Комисията приема актове за изпълнение, с 
които определя сумите, подлежащи на изключване от финанси 
рането на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съот 
ветствие с процедурата по консултиране, посочена в член 116, 
параграф 2.
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2. Комисията оценява подлежащите на изключване суми въз 
основа на сериозността на отчетеното несъответствие. При 
оценката надлежно се вземат предвид естеството на нарушението 
и причинената на Съюза финансова вреда. Изключването се 
базира на установените неправомерно изразходвани суми и 
когато това установяване би изисквало непропорционално 
усилие, могат да се прилагат екстраполирани или фиксирани 
корекции. Фиксирани корекции се прилагат само когато 
поради естеството на случая или поради това, че държавата 
членка не е предоставила необходимата информация на Коми 
сията, би се изисквало непропорционално усилие, за да се 
установи по-точно финансовата вреда, причинена на Съюза. 

3. Преди взимането на решение за отказване на финансиране 
резултатите от проверката на Комисията, както и отговорите на 
съответната държава членка, се съобщават писмено, след което 
двете страни се опитват да се споразумеят за необходимите 
действия. На този етап от процедурата на държавата членка се 
предоставя възможност да докаже, че реалният размер на неспаз 
ването е по-малък от оцененото от Комисията. 

Ако не се постигне споразумение, държавата членка може да 
отправи искане за откриване на процедура за сближаване на 
позициите на страните в срок от четири месеца. На Комисията 
се представя доклад за резултата от процедурата. Комисията 
взема предвид препоръките в доклада преди да вземе решение 
за отказване на финансиране и посочва мотиви, ако реши да не 
се придържа към тези препоръки. 

4. Не може да бъде отказано финансиране за: 

а) разходи по член 4, параграф 1, направени повече от 24 
месеца преди Комисията да е нотифицирала писмено 
държавата членка за заключенията от извършената от нея 
проверка; 

б) разходи по многогодишните мерки, попадащи в обхвата на 
член 4, параграф 1 или на програмите по член 5, когато 
окончателното задължение на получателя възниква повече 
от 24 месеца преди Комисията да е нотифицирала писмено 
държавата членка за заключенията от извършената от нея 
проверка; 

в) разходи по мерки в програмите, посочени в член 5, различни 
от посочените в буква б) от настоящия параграф, за които 
плащането, или в определени случаи окончателното плащане, 
е извършено от разплащателната агенция повече от 24 месеца 
преди Комисията да е нотифицирала писмено държавата 
членка за заключенията от извършената от нея проверка. 

5. Параграф 4 не се прилага в случай на: 

а) нередности, обхванати от раздел III на настоящата глава; 

б) национални помощи, за които Комисията е започнала проце 
дурата, определена в член 108, параграф 2 от ДФЕС, или 
нарушения, за които Комисията е уведомила с официално 
уведомително писмо съответната държава членка съгласно 
член 258 от ДФЕС; 

в) нарушения от държави членки на техните задължения 
съгласно дял V, глава III от настоящия регламент, при 
условие че Комисията уведоми писмено държавата членка за 
заключенията от извършената от нея проверка в рамките на 
12 месеца след получаване на доклада на държавата членка за 
резултатите от нейните проверки на въпросните разходи. 

Член 53 

Правомощия на Комисията 

1. Комисията приема актове за изпълнение, с които определя 
правила относно: 

а) уравняването на сметките, предвидено в член 51 по 
отношение на мерките, които трябва да се вземат във връзка 
с приемането и изпълнението на решението, включително 
обмена на информация между Комисията и държавите 
членки и сроковете, които трябва да се спазват; 

б) уравняването по съответствие, предвидено в член 52, по 
отношение на мерките, които трябва да се вземат във връзка 
с приемането и изпълнението на решението, включително 
обмена на информация между Комисията и държавите 
членки и сроковете, които трябва да се спазват, както и 
помирителната процедура, предвидена в посочения член, 
включително учредяването, задачите, състава и правилника 
за дейността на помирителния орган. 

2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

3. За да се даде възможност на Комисията да защитава финан 
совите интереси на Съюза и да гарантира, че разпоредбите за 
уравняването по съответствие, предвидено в член 52, се прилагат 
ефективно, на Комисията се предоставя правомощието да приеме 
делегирани актове съгласно член 115 във връзка с критериите и 
методиката за прилагане на корекции. 

Р а з д е л I I I 

Н е р е д н о с т и 

Член 54 

Общи разпоредби 

1. За всяко неправомерно плащане, възникнало в резултат на 
нередност или небрежност, държавите членки изискват възстано 
вяване от бенефициера в срок от 18 месеца след одобрението и 
където е приложимо — получаването от страна на разплаща 
телната агенция или органа, отговарящ за възстановяването, на 
контролен доклад или подобен документ, който посочва извър 
шването на нередност. Съответните суми се вписват едно 
временно с искането за възстановяване в регистъра на длъж 
ниците на разплащателната агенция.
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2. Ако сумата не е възстановена в рамките на четири години 
след датата на искането за възстановяване, или в рамките на осем 
години, ако възстановяването е поискано чрез националните 
съдилища, 50 % от финансовите последици от невъзстановя 
ването се поемат от съответната държава членка и 50 % се 
поемат от бюджета на Съюза, без да се засяга изискването съот 
ветната държава членка да прилага процедури за възстановяване 
съгласно член 58. 

Когато в рамките на процедурата по възстановяване се установи 
отсъствие на каквито и да е нередности посредством админист 
ративен или правен инструмент с окончателен характер, съот 
ветната държава членка декларира като разход пред Фондовете 
финансовата тежест, поета от нея по силата на първа алинея. 

Ако обаче по причини, за които заинтересованата държава 
членка не носи отговорност, подлежащата на връщане сума не 
може да бъде възстановена в сроковете, посочени в първа алинея, 
и размерът на тази сума надвишава 1 милион евро, Комисията 
може, по искане на държавата членка, да удължи сроковете с 
период не по-дълъг от половината от първоначалния срок. 

3. По надлежно обосновани съображения държавите членки 
могат да решат да не търсят възстановяване на средствата. 
Решение в този смисъл може да бъде взето само в следните 
случаи: 

а) ако направените и евентуалните разходи по връщането на 
цялата сума надхвърлят размера на подлежащата на 
връщане сума, което условие се счита за настъпило, ако: 

i) подлежащата на връщане от бенефициера сума в рамките 
на индивидуално плащане по схема за подпомагане или 
мярка за подпомагане не надхвърля 100 EUR, без да се 
включват лихвите, или 

ii) подлежащата на връщане от бенефициера сума в рамките 
на индивидуално плащане по схема за подпомагане или 
мярка за подпомагане е между 100 EUR и 150 EUR, без 
да се включват лихвите, и съответната държава членка 
прилага праг, равен на подлежащата на възстановяване 
сума или по-висок от нея, под който съгласно нацио 
налното си право не пристъпва към събиране на дългове 
на национално равнище; 

б) ако връщането се окаже невъзможно поради неплатежоспо 
собност, констатирана и призната съгласно националното 
право, на длъжника или на лицата, носещи юридическа 
отговорност за нередността. 

Когато решението, посочено в първата алинея от настоящия 
параграф, е взето преди дължимата сума да стане предмет на 
правилата, посочени в параграф 2, финансовите последици от 
невъзстановяването се поемат от бюджета на Съюза. 

4. В годишните счетоводни отчети, които трябва да бъдат 
изпратени на Комисията съгласно член 102, параграф 1, буква 
в), подточка iv), държавите членки вписват сумите, които трябва 
да бъдат поети от тях по силата на параграф 2 от настоящия 

член. Комисията проверява дали това е направено и внася всички 
необходими корекции в акта за изпълнение, посочен в член 51, 
параграф 1. 

5. При условие че е следвана процедурата, предвидена в член 
52, параграф 3, Комисията може да приема актове за изпълнение 
за изключване от финансиране от Съюза суми, включени в 
бюджета на Съюза, в следните случаи: 

а) ако държавата членка не е спазила сроковете, посочени в 
параграф 1; 

б) ако смята, че решението да не се търси възстановяване на 
сумите, което държавата членка е взела съгласно параграф 
3, е необосновано; 

в) ако смята, че нередност или невъзстановени средства са 
последица от нередности или небрежност от страна на адми 
нистративните органи или на друг официален орган на 
държавата членка. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 2. 

Член 55 

Специални разпоредби по отношение на ЕФГЗ 

Възстановените вследствие възникването на нередности или 
небрежност суми и натрупаните по тях лихви се прехвърлят 
на разплащателната агенция и се осчетоводяват от нея като 
приход, отнесен по сметката на ЕФГЗ за месеца, в който 
сумата действително е получена. 

При кредитирането на бюджета на Съюза, посочено в първа 
алинея, държавата членка може да запази 20 % от съответните 
суми под формата на фиксирана такса за разходи по възстано 
вяването, освен в случаите на нередности или небрежност, за 
които са отговорни нейните административни органи или 
други официални органи. 

Член 56 

Специални разпоредби по отношение на ЕЗФРСР 

Когато нередности или небрежност са открити при дейностите 
или програмите за развитие на селските райони, държавите 
членки извършват финансовите корекции, като изцяло или 
частично отменят съответното финансиране от Съюза. 
Държавите членки вземат предвид естеството и сериозността на 
разкритите нередности и нивото на финансовата загуба, 
причинена на ЕЗФРСР. 

Сумите, чието финансиране от Съюза по линия на ЕЗФРСР е 
отменено, възстановените суми, както и натрупаните по тях 
лихви, се преразпределят в рамките на съответната програма. 
Отменените или възстановени средства на Съюза обаче могат 
да бъдат използвани повторно от държавите членки само за 
финансиране на операция по същата програма за развитие на 
селските райони, и при условие че средствата не са пренасочени 
към операции, които са били предмет на финансова корекция. 
След приключването на програма за развитие на селските 
райони, държавата членка връща възстановените суми в 
бюджета на Съюза.
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Член 57 

Правомощия на Комисията 

1. За да се осигури правилното и ефективно прилагане на 
разпоредбите, свързани с условията за възстановяването на 
неправомерните плащания и лихвите по тях, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема делегирани актове в съот 
ветствие с член 115 относно специфичните задължения, които 
държавите членки трябва да изпълняват. 

2. Комисията приема актове за изпълнение, с които определя 
правила за: 

а) процедурите за възстановяване на неправомерни плащания и 
лихви, посочени в настоящия раздел, и за информиране на 
Комисията за висящи възстановявания; 

б) формата на нотифициране и съобщаване от държавите членки 
до Комисията във връзка със задълженията по настоящия 
раздел. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

ДЯЛ V 

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

ГЛАВА I 

Общи правила 

Член 58 

Защита на финансовите интереси на Съюза 

1. В рамките на ОСП държавите членки приемат всички необ 
ходими законови, подзаконови и административни разпоредби и 
вземат всички необходими мерки с оглед осигуряването на 
ефективна защита на финансовите интереси на Съюза, по- 
специално: 

а) проверяват законността и редовността на операциите, финан 
сирани от Фондовете; 

б) осигуряват ефективни превантивни мерки срещу измами, 
особено в областите с по-висок риск, които да имат 
възпиращ ефект, като вземат предвид разходите и ползите, 
както и пропорционалността на мерките; 

в) предотвратяват, разкриват и отстраняват нередности и измами; 

г) налагат санкции, които са ефективни, възпиращи и пропор 
ционални в съответствие с правото на Съюза, или ако такова 
не съществува, с националното право, и завеждат съдебни 
дела с тази цел, ако е необходимо; 

д) възстановяват неправомерните плащания с лихви и завеждат 
съдебни дела за целта, според случая. 

2. Държавите членки създават ефективни системи за 
управление и контрол, за да гарантират спазването на законода 
телството, уреждащо схемите за подпомагане на Съюза, целящи 
да се сведе до минимум рискът от нанасяне на финансови вреди 
на Съюза. 

3. Държавите членки уведомяват Комисията за разпоредбите 
и мерките, приети съгласно параграфи 1 и 2. 

Всички условия, които държавите членки установят в 
допълнение към условията на правилата на Съюза за получаване 
на подпомагане, финансирано от ЕФГЗ или от ЕЗФРСР, могат да 
бъдат проверени. 

4. Комисията може да приема актове за изпълнение, с които 
определя необходимите правила за осигуряването на еднакво 
прилагане на настоящия член, които се отнасят до следното: 

а) процедурите, сроковете, обмена на информация във връзка със 
задълженията по параграфи 1 и 2; 

б) нотифицирането и съобщаването от държавите членки до 
Комисията във връзка със задължението по параграф 3. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

Член 59 

Общи принципи на проверките 

1. Освен ако не е предвидено друго, системата, установена от 
държавите членки съгласно член 58, параграф 2, включва 
системни административни проверки на всички заявления за 
подпомагане и искания за плащане. Тази система се допълва от 
проверки на място. 

2. По отношение на проверките на място отговорният орган 
прави извадка за проверка от всички заявители като включва, 
където е уместно, произволно избрана част, за да получи пред 
ставителен процент на грешките, и основана на риска част, която 
се насочва към областите, където рискът от грешки е най-голям. 

3. Отговорният орган изготвя доклад относно всяка проверка 
на място. 

4. Където е уместно, всички проверки на място, предвидени в 
правилата на Съюза по отношение на подпомагането в селското 
стопанство и развитието на селските райони, се провеждат едно 
временно. 

5. Държавите членки осигуряват минимално ниво на 
проверки на място, необходимо за ефективно управление на 
рисковете, и увеличават това ниво при необходимост. 
Държавите членки могат да намаляват това минимално ниво, 
ако системите за управление и контрол функционират добре и 
ако процентите на грешка се поддържат на приемливо ниво.
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6. В случаите, които ще бъдат предвидени от Комисията въз 
основа на член 62, параграф 2, буква з), заявленията за помощ и 
исканията за плащане или всякакви други съобщения, искания 
или заявления могат да бъдат поправяни или коригирани след 
подаването им при очевидни грешки, признати от компетентния 
орган. 

7. С изключение на случаи на непреодолима сила и 
извънредни обстоятелства, заявленията за подпомагане или 
исканията за плащане се отхвърлят, ако бенефициерът или 
негов представител попречи на извършването на проверка на 
място. 

Член 60 

Клауза относно заобикалянето на разпоредби 

Без да се засягат специфичните разпоредби, в секторното зако 
нодателство в областта на селското стопанство не се дава 
никакво предимство на физическо или юридическо лице, за 
които е установено, че условията, необходими за получаване 
на такива предимства, са създадени изкуствено, в противоречие 
с целите на това законодателство. 

Член 61 

Съвместимост на схемите за подпомагане за целите на 
проверките в лозаро-винарския сектор 

За целите на кандидатстването в схеми за подпомагане в лозаро- 
винарския сектор, както е посочено в Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, държавите членки гарантират, че админист 
ративните и контролните процедури, прилагани към тези 
схеми, са съвместими с интегрираната схема, посочена в глава 
II на настоящия дял по отношение на следните елементи: 

а) компютризираната база данни; 

б) системите за идентификация на земеделските парцели; 

в) административните проверки. 

Процедурите позволяват съвместно функциониране или обмен на 
данни с интегрираната система. 

Член 62 

Правомощия на Комисията по отношение на проверките 

1. За да се гарантира, че проверките се извършват правилно и 
ефективно и че проверяването на условията за допустимост се 
провежда ефективно, съгласувано и по недискриминационен 
начин, в защита на финансовите интереси на Съюза, на 
Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 115, с които предвижда допъл 
нителни изисквания във връзка с митническите режими, и по- 
конкретно посочените в Регламент (ЕС) № 952/2013 на Евро 
пейския парламент и на Съвета ( 1 ), когато това се налага за 
безпроблемното управление на системата. 

2. Комисията приема актове за изпълнение, с които определя 
правилата, необходими за еднакво прилагане на настоящата 
глава, и по-конкретно: 

а) правила относно мерките за административни проверки и 
проверки на място, които държавите членки следва да 
извършват във връзка със спазването на задълженията, анга 
жиментите и критериите за допустимост, произтичащи от 
прилагането на правото на Съюза; 

б) правила за минималното ниво на проверки на място и за 
задължението за неговото повишаване или за възможността 
за намаляването му съгласно член 59, параграф 5; 

в) правилата и методите, приложими за докладване на извър 
шените проверки и контрол и на техните резултати; 

г) органите, отговарящи за извършване на проверките за съот 
ветствие, както и до съдържанието, честотата и етапа на пред 
лагане на пазара, за които се прилагат посочените проверки; 

д) по отношение на конопа, както е посочено в член 52 от 
Регламент (ЕС) № 1307/2013, правила за специалните 
мерки за контрол и методите за определяне на съдържанието 
на тетрахидроканабинол; 

е) по отношение на памука, както е посочено в член 56 от 
Регламент (ЕС) № 1307/2013, система за проверки на одоб 
рените междубраншови организации; 

ж) по отношение на лозаро-винарския сектор, както е посочено в 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, правила за измерването на 
площи, както и относно проверките и правилата, уреждащи 
специфичните финансови процедури за подобрение на 
проверките; 

з) случаите, при които заявленията за помощи и исканията за 
плащане или всякакви други съобщения, искания или 
заявления могат да бъдат поправени или коригирани след 
подаването им, както е посочено в член 59, параграф 6; 

и) тестовете и методите, които следва да се прилагат за устано 
вяване на допустимостта на продукти за публична интер 
венция и частно съхранение, както и използването на 
процедури за търг както за публична интервенция, така и 
за частно съхранение. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

Член 63 

Неправомерни плащания и административни санкции 

1. Ако се установи, че даден бенефициер не изпълнява 
критериите за допустимост, ангажиментите или други задъл 
жения, свързани с условията за предоставяне на помощта или 
подкрепата, предвидена в секторното законодателство в областта 
на селското стопанство, помощта не се изплаща или се оттегля 
изцяло или частично и, когато е приложимо, съответните права 
на плащане съгласно член 21 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 
не се предоставят или се отменят.
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2. Освен това, ако секторното законодателство в областта на 
селското стопанство предвижда това, държавите членки налагат и 
административни санкции в съответствие с правилата, 
определени в член 64 и член 77. Това не засяга разпоредбите, 
определени в членове 91—101 от дял VI. 

3. Без да се засягат разпоредбите на член 54, параграф 3, 
сумите, включително лихвите по тях, както и правата на 
плащане, които подлежат на отмяната, посочена в параграф 1, 
и на санкциите, посочени в параграф 2, се възстановяват. 

4. Комисията приема делегирани актове съгласно член 115, с 
които определя условията за посочената в параграф 1 частична 
или пълна отмяна. 

5. Комисията приема актове за изпълнение, с които определя 
подробни процедурни и технически правила за: 

а) прилагането и изчислението на сумите, подлежащи на 
частична или пълна отмяна, съгласно параграф 1; 

б) възстановяването на неправомерни плащания и санкции, 
както и по отношение на неправомерно предоставени права 
на плащане и начисляването на лихви. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

Член 64 

Налагане на административни санкции 

1. Що се отнася до административните санкции, посочени в 
член 63, параграф 2, настоящият член се прилага в случай на 
неспазване на критериите за допустимост, ангажиментите или 
други задължения, произтичащи от прилагането на секторното 
законодателство в областта на селското стопанство, с изключение 
на задълженията, посочени в членове 67—78 от глава II от 
настоящия дял и в членове 91—101 от дял VI, както и на 
задълженията, подлежащи на санкциите, предвидени в член 
89, параграфи 3 и 4. 

2. Не се налагат административни санкции: 

а) когато неспазването се дължи на непреодолима сила; 

б) когато неспазването се дължи на очевидни грешки, както е 
посочено в член 59, параграф 6; 

в) когато неспазването се дължи на грешка на компетентния 
орган или друг орган и когато няма основания да се счита, 
че грешката е могла да бъде открита от лицето, засегнато от 
административната санкция; 

г) когато засегнатото лице може да докаже по удовлетворителен 
за компетентния орган начин, че то не носи отговорност за 
неспазването на задълженията, посочени в параграф 1, или 
ако компетентният орган установи по друг начин, че съот 
ветното лице няма вина; 

д) когато неспазването има незначителен характер, включително 
при наличието на праг, който се определя от Комисията в 
съответствие с параграф 7, буква б); 

е) други случаи, при които налагането на санкция не е уместно, 
които ще бъдат определени от Комисията в съответствие с 
параграф 6, буква б). 

3. Административни санкции могат да се налагат на бене 
фициера на помощта или подпомагането и на други физически 
или юридически лица, включително групи или асоциации на 
такива бенефициери или други физически или юридически 
лица, които са обвързани от задълженията, предвидени в посо 
чените в параграф 1 правила. 

4. Административните санкции могат да приемат една от 
следните форми: 

а) намаляване на размера на помощта или подпомагането, които 
се изплащат във връзка със заявленията за помощ или 
исканията за плащане, засегнати от неспазването, или във 
връзка с по-нататъшни заявления; по отношение на подпома 
гането за развитието на селските райони обаче това не засяга 
възможността за спиране на подпомагането, когато може да се 
очаква, че бенефициерът ще предприеме действия по 
отношение на неспазването в разумен срок; 

б) плащане на сума, изчислена на базата на сумата и/или 
периода, свързани с неспазването; 

в) спиране или оттегляне на одобрение, признаване или 
разрешение; 

г) изключване от правото на участие в съответната схема за 
помощ или мярка за подпомагане или друга мярка или от 
правото на възползване от нея. 

5. Административните санкции са пропорционални и отчитат 
тежестта, степента, продължителността и повтаряемостта на уста 
новеното неспазване и са съобразени със следните ограничения: 

а) размерът на административната санкция, посочена в параграф 
4, буква а), не надвишава 200 % от размера, посочен в заяв 
лението за помощ или искането за плащане; 

б) независимо от буква a), по отношение на развитието на 
селските райони размерът на административната санкция, 
посочена в параграф 4, буква а), не надвишава 100 % от 
допустимата сума; 

в) размерът на административната санкция, посочена в параграф 
4, буква б), не надвишава сума, съпоставима с процента, 
посочен в буква а) от настоящия параграф; 

г) срокът на спирането, оттеглянето или изключването, посочени 
в параграф 4, букви в) и г), може да бъде максимум три 
последователни години, като може да бъде подновено в 
случай на ново неспазване на задълженията.

BG 20.12.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз L 347/581



6. За да се отчете възпиращият ефект на таксите и санкциите, 
които се налагат, от една страна, и специалните характеристики 
на всяка схема за помощ или мярка за подпомагане, включени в 
секторното законодателство в областта на селското стопанство, от 
друга страна, на Комисията се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в съответствие с член 115: 

а) установяващи за всяка схема за помощ или мярка за 
подпомагане и засегнато лице, както е посочено в параграф 
3 — от изложения в параграф 4 списък и в рамките на 
установените в параграф 5 ограничения, административната 
санкция и определящи конкретната ставка която ще 
наложат държавите членки, включително в случаите на 
неспазване, което е количествено неопределено; 

б) установяващи случаите, в които не се налагат админист 
ративни санкции съгласно параграф 2, буква е). 

7. Комисията приема актове за изпълнение, с които 
предвижда подробни процедурни и технически правила за 
еднаквото прилагане на настоящия член относно: 

а) прилагането и изчисляването на административните санкции; 

б) подробните правила за определяне на дадено неспазване като 
незначително, включително определянето на количествен 
праг, изразен като номинална стойност или процент от 
допустимия размер на помощта или подпомагането, който 
обаче е не по-малък от 3 % по отношение на подпомагането 
за развитието на селските райони и който е не по-малък от 
3 % по отношение на всички други видове помощ или 
подпомагане; 

в) правилата за определяне на случаите, при които, поради 
естеството на санкциите, държавите членки могат да запазят 
възстановените суми от санкциите. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

Член 65 

Спиране на плащания за държавите членки в конкретни 
случаи съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 

1. Когато Регламент (ЕС) № 1308/2013 изисква от държавите 
членки да представят в определен срок конкретна информация и 
държавите членки не изпратят информацията в този срок или не 
я изпратят изобщо, или изпратят невярна информация, 
Комисията може да спре посочените в член 18 месечни 
плащания, при условие че Комисията е предоставила на 
държавите членки своевременно необходимата информация, 
формуляри и разяснения. Сумата, чието изплащане ще бъде 
спряно, се отнася за разходите за пазарните мерки, за които 
изискваната информация не е била изпратена или не е била 
изпратена навреме, или не е вярна. 

2. За да се гарантира спазването на принципа на пропорцио 
налност при прилагането на параграф 1, на Комисията се пред 
оставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие 
с член 115 относно пазарните мерки, предмет на спиране и 

размера и срока на спиране на плащанията, посочен в 
параграф 1. 

3. Комисията приема актове за изпълнение, с които определя 
подробни правила относно процедурата и другите практически 
условия за нормалното провеждане на спирането на посочените 
в параграф 1 месечни плащания. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в 
член 116, параграф 3. 

Член 66 

Гаранция 

1. Когато е предвидено в секторното законодателство в 
областта на селското стопанство, държавите членки изискват 
внасянето на обезпечение, гарантиращо плащането на парична 
сума или задържането ѝ в полза на компетентен орган, в 
случай че конкретно задължение по това законодателство не е 
изпълнено. 

2. Освен в случаи на непреодолима сила обезпечението се 
задържа изцяло или частично, ако определено задължение не е 
изпълнено или е изпълнено само частично. 

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема деле 
гирани актове съгласно член 115, с които определя правила за 
гарантиране на недискриминационно отношение, равнопоста 
веност и спазване на принципа на пропорционалност при 
внасянето на обезпечения и: 

а) уточняване на отговорната страна в случай на неспазване на 
задължение; 

б) определяне на специфичните ситуации, в които компет 
ентният орган може да отмени изискването за обезпечение; 

в) определяне на условията, приложими за внасянето на обез 
печението и за гаранта и условията за внасяне и освобож 
даване на обезпечението; 

г) определяне на специфичните условия, свързани с внесеното 
обезпечение във връзка с авансовите плащания; 

д) установяване на последиците от нарушаване на задълженията, 
за които е внесено обезпечение съгласно параграф 1, вклю 
чително задържането на обезпечения, намалението, което 
следва да се прилага върху освобождаването на обезпечения 
за възстановяване на суми, лицензии, оферти, тръжни пред 
ложения или конкретни заявления и когато дадено задъл 
жение, предмет на това обезпечение, не е изпълнено или 
изцяло или частично, като се вземат предвид естеството на 
задължението, количеството, за което задължението е 
нарушено, периодът, надвишаващ срока, в рамките на който 
задължението е трябвало да бъде изпълнено, както и кога е 
представено доказателството за изпълнение на задължението. 

4. Комисията може да приема актове за изпълнение, с които 
да предвиди правила относно: 

а) формата на обезпечението, което следва да се внесе, и проце 
дурата за внасяне, приемане и замяна на първоначалното 
обезпечение;
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б) процедурата за освобождаване на обезпечение; 

в) нотификациите, които държавите членки и Комисията следва 
да направят. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

ГЛАВА II 

Интегрирана система за администриране и контрол 

Член 67 

Обхват и използвани термини 

1. Всяка държава членка създава и прилага интегрирана 
система за администриране и контрол („интегрираната система“). 

2. Интегрираната система се прилага към схемите за 
подпомагане, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 и към подпомагането, предоставено в съответствие 
с член 21, параграф 1, букви а) и б), и членове 28—31, член 
33, член 34 и член 40 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 и, 
където е приложимо, член 35, параграф 1, букви б) и в) от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

Тази глава обаче не се прилага за мерките, посочени в член 28, 
параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Тя не се прилага и 
за мерките по член 21, параграф 1, букви а) и б) от посочения 
регламент, когато става въпрос за разходи за установяване. 

3. Доколкото е необходимо, интегрираната система се прилага 
и за контрола на кръстосаното съответствие, както е посочено в 
дял VI. 

4. За целите на настоящата глава: 

а) „земеделски парцел“ означава непрекъсната част от земя, 
предмет на деклариране от даден земеделски стопанин, 
която не включва повече от една група култури; когато 
обаче се изисква отделна декларация за използването на 
дадена площ в рамките на група култури съгласно 
Регламент (ЕС) № 1307/2013, ако е необходимо, това 
специфично използване ограничава допълнително земеделския 
парцел; държавите членки може да установят допълнителни 
критерии за по-нататъшно разграничаване на земеделските 
парцели; 

б) „директно плащане на площ“ означава основната схема за 
плащане; схемата за единно плащане на площ и преразпред 
елителното плащане, посочени в дял III, глава 1 от Регламент 
(ЕС) № 1307/2013; плащането за селскостопански практики, 
благоприятни за климата и околната среда съгласно дял III, 
глава 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013; плащането за 
райони с природни ограничения съгласно дял III, глава 4 от 
Регламент (ЕС) № 1307/2013; плащането за млади земеделски 
стопани съгласно дял III, глава 5 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013; доброволното обвързано с производството 
подпомагане съгласно дял IV, глава 1, когато помощта се 
плаща на хектар; специфичното плащане за култура — 
памук, предвидено в дял IV, глава 2; схемата за дребните 
земеделски стопани съгласно дял V от Регламент (ЕС) 

№ 1307/2013; специфичните мерки за селското стопанство в 
най-отдалечените райони на Съюза съгласно глава IV от 
Регламент 228/2013 на Европейския парламент и на Съве 
та ( 1 ), където помощта се плаща на хектар; както и специ 
фичните мерки за селското стопанство в полза на малките 
острови в Егейско море съгласно глава IV от Регламент (ЕО) 
№ 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ), 
където помощта се плаща на хектар. 

Член 68 

Елементи на интегрираната система 

1. Интегрираната система се състои от следните елементи: 

а) компютризирана база данни; 

б) система за идентификация на земеделските парцели; 

в) система за идентификация и регистрация на правата на 
плащане; 

г) заявления за помощ и искания за плащане; 

д) интегрирана система за контрол; 

е) единна система за регистриране на самоличността на всеки 
бенефициер на подпомагането, посочено в член 67, 
параграф 2, който подаде заявление за помощ или искане 
за плащане. 

2. Когато е приложимо, интегрираната система включва 
система, създадена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000 
на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ) и Регламент (ЕО) 
№ 21/2004 на Съвета ( 4 ) за идентификация и регистрация на 
животните. 

3. Без да се засяга отговорността на държавите членки за 
въвеждането и прилагането на интегрираната система, 
Комисията може да потърси помощта на специализирани 
органи или лица с цел да се улесни създаването, мониторингът 
и използването на интегрираната система, по-специално с оглед 
предоставянето на техническа консултация на компетентните 
органи на държавите членки, в случай че те потърсят такава.
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4. Държавите членки вземат всички по-нататъшни мерки, 
необходими за правилното прилагане на интегрираната система, 
и си оказват нужната взаимопомощ с оглед на проверките, 
изисквани в съответствие с настоящия регламент. 

Член 69 

Компютризирана база данни 

1. Компютризираната база данни ("базата данни") регистрира 
данните, получени от заявленията за помощ и исканията за 
плащане по отношение на всеки бенефициер на подпомагане, 
посочено в член 67, параграф 2. 

Базата данни позволява по-специално справки чрез компетентния 
орган на държавата членка за данните, отнасящи се до текущата 
календарна и/или пазарна години и до предходните десет такива 
години. Когато обаче равнището на подпомагане на земеделските 
стопани е засегнато от данните, отнасящи се до по-ранни 
календарни и/или пазарни години, започващи от 2000 г., 
базата данни позволява и справки за данните, свързани с тези 
години. Базата данни също позволява преки и незабавни справки 
с данните, свързани поне с предишните четири последователни 
календарни години и за данните по отношение на „постоянни 
пасища“ съгласно определението по член 2, буква в) от Регламент 
(ЕО) № 1120/2009 на Комисията ( 1 ) в неговата първоначална 
версия и за периодите след неговата дата на прилагане, за 
данните, свързани с „постоянни пасища и постоянни места за 
паша“ съгласно определението в член 4, буква з) от Регламент 
(ЕС) № 1307/2013, свързани най-малко с предишните пет 
последователни календарни години. 

Чрез дерогация от втората алинея, от държавите членки, присъе 
динили се към Съюза през и след 2004 г., се изисква да 
гарантират справки с данните от годината на своето присъеди 
няване. 

2. Държавите членки могат да създават децентрализирани 
бази данни, при условие че тези бази, както и админист 
ративните процедури за записване и достъп до данните са 
създадени по еднакъв начин на цялата територия на държавата 
членка и са съвместими помежду си, така че да могат да се 
извършват кръстосани проверки. 

Член 70 

Система за идентификация на земеделските парцели 

1. Системата за идентификация на земеделските парцели се 
създава на базата на карти, документи от поземлените регистри 
или други картографски документи. Използват се техники на 
компютризирана географска информационна система, 
включваща за предпочитане въздушни или пространствени орто 
гонални изображения, с хомогенен стандарт, гарантиращ степен 
на точност, равна поне на картографската в мащаб 1: 10 000, а 
от 2016 г., в мащаб 1:5 000, като се взема предвид очертанието 
и състоянието на парцела. Това се определя в съответствие със 
съществуващите стандарти на Съюза. 

Независимо от първата алинея, държавите членки могат да 
продължат да използват такива техники, включително 

въздушни или пространствени ортогонални изображения, с 
хомогенен стандарт, гарантиращ степен на точност, равна поне 
на картографската в мащаб 1:10 000, когато те са били, 
придобити въз основа на дългосрочни договори, по които е 
постигнато съгласие преди ноември 2012 г. 

2. Държавите членки гарантират, че системата за иденти 
фикация на земеделските парцели съдържа референтен слой за 
отчитане на екологично насочените площи. Този референтен 
слой включва по-специално съответните специфични анга 
жименти и/или схемите за удостоверяване на екологичните 
практики, посочени в член 43, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, които са равностойни на практиките в член 46 
от посочения регламент, преди посочените в член 72 от 
настоящия регламент формуляри за кандидатстване за плащане 
за селскостопански практики, благоприятни за климата и 
околната среда, посочени в членове 43—46 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, да бъдат представени за референтната 2018 
година най-късно. 

Член 71 

Система за идентификация и регистрация на правата на 
плащане 

1. Системата за идентификация и регистрация на правата на 
плащания позволява проверки на правата и кръстосани проверки 
със заявленията за подпомагане и системата за идентификация на 
земеделските парцели. 

2. Системата, посочена в параграф 1, позволява да се правят 
преки и незабавни справки чрез компетентния орган на 
държавата членка за данните, отнасящи се най-малко до пред 
ходните четири последователни календарни години. 

Член 72 

Заявления за помощ и искания за плащане 

1. Всяка година бенефициерите на подпомагане, посочено в 
член 67, параграф 2, подават заявление за директни плащания 
или искане за плащане за съответната площ или мярка за 
развитие на селските райони, свързана с животните, съответно, 
като посочват, където е приложимо: 

а) всички земеделски парцели в стопанството, както и неземе 
делските площи, за които се иска подпомагане съгласно член 
67, параграф 2; 

б) правата на плащане, заявени за активиране; 

в) всяка друга информация, предвидена в настоящия регламент 
или изисквана с оглед прилагането на съответното секторно 
законодателство в областта на селското стопанство или от 
съответната държава членка. 

По отношение на директните плащания на площ, всяка държава 
членка определя минималния размер на земеделските парцели, за 
който може да бъде подадено заявление. Минималният размер 
обаче не трябва да надвишава 0,3 хектара.
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2. Чрез дерогация от параграф 1, буква а) държавите членки 
могат да решат, че земеделски парцели с площ до 0,1 хектар, за 
които не е подадено заявление за плащане, не е необходимо да 
бъдат декларирани, при условие че общата площ на такива 
парцели не надхвърля 1 хектар и/или могат да решат, че земе 
делски стопанин, който не подава заявление за директно 
плащане на площ, не е необходимо да декларира земеделските 
си парцели, когато общата площ не надвишава 1 хектар. При 
всички случаи земеделският стопанин посочва в заявлението си, 
че има на разположение земеделски парцели и по искане на 
компетентните органи посочва местоположението им. 

3. Държавите членки предоставят посредством електронни 
средства, inter alia, предварително изготвени формуляри, които 
се базират на площите, определени през предходната година, 
както и графичен материал, посочващ местоположението на 
тези площи. 

Държава членка може да реши, че заявлението за помощ и 
искането за плащане: 

а) са действителни, ако бенефициерът потвърди липсата на 
промени спрямо заявлението за помощ и искането за 
плащане, подадени през предходната година, 

б) трябва да съдържат само промените спрямо заявлението за 
помощ и искането за плащане, подадени за предходната 
година. 

По отношение на схемата за подпомагане на дребни земеделски 
стопани обаче, предвидено в дял V от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, тази възможност се дава на всички заинтере 
совани земеделски стопани. 

4. Всяка държава членка може да реши единно заявление да 
обхваща няколко или всички схеми за подпомагане и мерки, 
изброени в член 67 или други схеми за подпомагане и мерки. 

5. Чрез дерогация от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на 
Съвета ( 1 ), изчисляването на датата за подаване или изменение на 
заявление за помощ, искане за плащане или удостоверителни 
документи, договори или декларации по настоящата глава се 
адаптират към специфичните изисквания на интегрираната 
система. На Комисията се предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 115 относно правилата, 
приложими към периоди, дати и срокове, когато крайната дата 
за подаване на заявленията или измененията е официален 
празник, събота или неделя. 

Член 73 

Система за идентифициране на бенефициерите 

Единната система за регистрирането на самоличността на всеки 
бенефициер на подпомагането, както е посочено в член 67, 
параграф 2, гарантира, че всички заявления за помощ и 
искания за плащане, подадени от един и същи бенефициер, 
могат да бъдат идентифицирани като такива. 

Член 74 

Проверка на условията за допустимост и намалявания 

1. В съответствие с член 59, чрез разплащателните агенции 
или упълномощените да действат от тяхно име органи държавите 
членки извършват административни проверки на заявлението за 
помощ, за да проверят дали то отговаря на условията за пред 
оставяне на помощ. Тези проверки се допълват от проверки на 
място. 

2. За целите на проверките на място държавите членки 
съставят извадков план на земеделските стопанства и/или бене 
фициерите. 

3. Държавите членки могат да използват техники за дистан 
ционно наблюдение и Глобалната навигационна спътникова 
система (ГНСС) като средство за извършване на проверки на 
място на земеделските парцели. 

4. В случай на неспазване на условията за допустимост се 
прилага член 63. 

Член 75 

Плащания към бенефициерите 

1. Плащанията по схемите за подпомагане и посочените в 
член 67, параграф 2 мерки се осъществяват в периода от 1 
декември до 30 юни на следващата календарна година. 

Плащанията през този период се извършват най-много на две 
вноски. 

Независимо от първа и втора алинеи държавите членки могат 
преди 1 декември, но не по-рано от 16 октомври, да отпускат 
авансови плащания в размер до 50 % за директни плащания и 
до 75 % за подпомагане по програмите за развитие на селските 
райони, както е посочено в член 67, параграф 2. 

По отношение на предоставеното подпомагане по линия на 
развитието на селските райони съгласно посоченото в член 67, 
параграф 2 настоящият параграф се прилага по отношение на 
заявленията за помощ и исканията за плащане, считано от рефе 
рентната 2018 година, освен по отношение на авансовите 
плащания в размер до 75 %, предвидени в трета алинея от 
настоящия параграф. 

2. Посочените в параграф 1 плащания не се извършват преди 
да са приключили проверките на условията за допустимост, 
които държавите членки трябва да осъществяват съгласно 
член 74. 

Чрез дерогация от първа алинея авансовите плащания за 
подпомагане по програмите за развитие на селските райони, 
както е посочено в член 67, параграф 2, могат да се 
извършват след приключването на административните проверки 
по член 59, параграф 1. 

3. В случай на спешност Комисията приема актове за изпъл 
нение, които трябва да бъдат едновременно необходими и обос 
новани, за разрешаване на специфични проблеми, свързани с 
прилагането на настоящия член. Тези актове за изпълнение 
могат да предвиждат дерогация от разпоредбите на параграфи 
1 и 2, но само в степен и за срок, за които това е строго 
необходимо.
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Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

Член 76 

Делегирани правомощия 

1. За да гарантира, че интегрираната система, предвидена в 
настоящата глава се прилага ефективно, съгласувано и недискри 
миниращо, с което се защитават финансовите интереси на Съюза, 
на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 115 относно: 

а) конкретни определения, които са необходими за осигуряване 
на хармонизирано прилагане на интегрираната система, в 
допълнение към определенията, предвидени в Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 и Регламент (ЕС) № 1305/2013; 

б) по отношение на членове 67—75 правила за допълнителни 
мерки, необходими за осигуряване на спазването на 
контролните изисквания, установени в настоящия регламент 
или в секторното законодателство в областта на селското 
стопанство, които мерки трябва да бъдат предприети от 
държавите членки по отношение на производители, 
доставчици на услуги, органи, организации или други 
оператори, като например кланици или асоциации, които 
участват в процедурата по отпускането на помощи, когато 
настоящият регламент не предвижда съответните админист 
ративни санкции; доколкото е възможно, тези мерки съот 
ветстват mutatis mutandis на санкциите, изложени в член 
77, параграфи 1—5. 

2. За да се осигури правилно разпределение между правои 
мащите бенефициери на средствата, получени в резултат от заяв 
ленията за помощ по член 72, и за да се даде възможност за 
проверка на изпълнението на свързаните с това задължения, на 
Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 115 по отношение на: 

а) основните елементи, техническите правила, включително тези 
относно актуализиране на референтните парцели — 
подходящото допустимо отклонение при отчитане на 
контура и състоянието на парцела, включително и правила 
относно включването на особеностите на ландшафта, намиращ 
се в близост до даден парцел, както и изискванията за 
качество на предвидената в член 70 система за иденти 
фикация на земеделските парцели и посочената в член 73 
система за идентификация на бенефециерите; 

б) основните елементи, техническите правила и изискванията за 
качество на системата за идентификация и регистрация на 
правата на плащане, предвидена в член 71; 

в) правилата, с които се определя основата за изчисляването на 
помощта, включително правила как да се постъпва в 
определени случаи, при които отговарящата на условията за 
подпомагане площ съдържа особености на ландшафта или 
дървета; подобни правила трябва да дадат възможност на 
държавите членки, когато са налице зони, заети с 

постоянни пасища, автоматично да считат разпръснатите 
особености на ландшафта и дърветата, общата площ на 
които не надхвърля определен дял от референтния парцел, 
като част от отговарящата на условията за допустимост 
площ, без специално изискване за картографирането им. 

Член 77 

Налагане на административни санкции 

1. Що се отнася до административните санкции, посочени в 
член 63, параграф 2, настоящият член се прилага в случай на 
неспазване на критериите за допустимост, ангажиментите или 
други задължения, произтичащи от прилагането на правилата 
относно подпомагането по член 67, параграф 2. 

2. Не се прилагат административни санкции: 

а) когато неспазването се дължи на непреодолима сила; 

б) когато неспазването се дължи на очевидни грешки, както е 
посочено в член 59, параграф 6; 

в) когато неспазването се дължи на грешка на компетентния 
орган или друг орган и ако няма основания да се счита, че 
грешката е могла да бъде открита от лицето, засегнато от 
административната санкция; 

г) когато засегнатото лице може да докаже по удовлетворителен 
за компетентния орган начин, че не носи отговорност за 
неспазването на задълженията по параграф 1, или ако компет 
ентният орган установи по друг начин, че съответното лице 
няма вина; 

д) когато неспазването има незначителен характер, включително 
при наличието на праг, който се определя от Комисията в 
съответствие с параграф 7, буква б); 

е) други случаи, при които налагането на санкция не е уместно, 
които се определят от Комисията в съответствие с параграф 7, 
буква б). 

3. Административните санкции могат да се прилагат към 
всеки бенефициер на помощ или подпомагане, включително и 
към групите или асоциациите на бенефициерите, които са 
обвързани от задълженията, изложени в правилата по параграф 
1. 

4. Административните санкции могат да приемат следните 
форми: 

а) намаляване на размера на помощта или подпомагането, които 
се изплащат или ще се изплащат във връзка със заявленията за 
помощ или исканията за плащане, свързани с неспазването, 
и/или във връзка със заявления за подпомагане или искания 
за помощ за предишни или следващи години; 

б) плащане на сума, изчислена на базата на съответното коли 
чество и/или период, свързани с неспазването; 

в) изключване от правото на участие в съответната схема за 
помощ или мярка за подпомагане.

BG L 347/586 Официален вестник на Европейския съюз 20.12.2013 г.



5. Административните санкции са пропорционални и отчитат 
тежестта, степента, продължителността и повтаряемостта на уста 
новеното неспазване и са съобразени със следните ограничения: 

а) размерът на административната санкция за дадена година, 
както е посочено в параграф 4, буква а), не надвишава 
100 % от размерите на заявленията за помощ или 
исканията за плащане; 

б) размерът на административната санкция за определена година, 
както е посочено в параграф 4, буква б), не надвишава 100 % 
от размера на заявленията за помощ или исканията за 
плащане, до които се отнася санкцията; 

в) продължителността на изключението по параграф 4, буква в) 
може да се определи на най-много три последователни 
години, като то може да се приложи отново в случай на 
ново неспазване. 

6. Независимо от параграфи 4 и 5, по отношение на 
плащането, посочено в дял III, глава 3 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, административните санкции вземат формата на 
намаляване на сумата на плащанията, направени или които 
предстои да се направят съгласно посочения регламент. 

Посочените в настоящия параграф административни наказания са 
пропорционални и се степенуват според тежестта, обхвата, 
продължителността и повторяемостта на съответното неспазване 
на задълженията. 

Размерът на тези административни санкции за определена година 
не надвишава 0 % за първите две години от прилагането на дял 
III, глава 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 (2015 г. и 2016 г.), 
20 % за третата година от прилагането (2017 г.) и 25 % от 
четвъртата година на прилагането (2018 г.), от общия размер 
на плащането, посочено в дял III, глава 3 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, на което съответния земеделски стопанин би 
имал право, ако е спазил условията за това плащане. 

7. За да се отчете възпиращият ефект на санкциите, които се 
налагат, от една страна, и специфичните характеристики на всяка 
схема за помощ или мярка за подпомагане, посочена в член 67, 
параграф 2, от друга страна, на Комисията се предоставя право 
мощието да приема делегирани актове в съответствие с член 115: 

а) за установяване за всяка схема за помощ или мярка за 
подпомагане и засегнато лице, посочено в параграф 3 — от 
изложения в параграф 4 списък и в рамките на установените 
в параграфи 5 и 6 ограничения — на административната 
санкция и за определяне на конкретния размер, който ще 
бъде наложен от държавите членки, включително в 
случаите на неспазване, което е количествено неопределено; 

б) за установяване на случаите, в които не се налагат админист 
ративни санкции съгласно параграф 2, буква е). 

8. Комисията приема актове за изпълнение, с които определя 
подробни процедурни и технически правила с цел еднакво 
прилагане на настоящия член по отношение на: 

а) правилата за прилагането и изчисляването на админист 
ративните санкции; 

б) подробните правила за определяне на дадено неспазване като 
незначително, включително определянето на количествен 
праг, изразен като номинална стойност или процент от 
допустимия размер на помощта или подпомагането, който 
обаче е не по-малък от 0,5 %; 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

Член 78 

Изпълнителни правомощия 

Комисията приема актове за изпълнение, с които установява 
следното: 

а) основните елементи, техническите правила и изискванията за 
качество на компютризираната база данни, предвидена в 
член 69; 

б) правила относно заявленията за помощ и исканията за 
плащане, предвидени в член 72, и заявления за права на 
плащане, включително крайната дата за представяне на заяв 
ления, изискванията за минималното количество информация, 
която следва да се съдържа в заявленията, разпоредби за 
изменения или оттегляне на заявления за помощ, освобож 
даване от задължението да се представят заявления за помощ, 
и разпоредби, с които на държавите членки се дава 
възможност да прилагат опростени процедури или да 
коригират очевидни грешки; 

в) правила за извършване на проверки с цел да се провери 
спазването на задълженията, както и точността и пълнотата 
на информацията в заявлението за помощ или искането за 
плащане, включително правила относно допустимите 
отклонения в измерванията при проверките на място; 

г) технически определения, необходими за целите на еднаквото 
прилагане на настоящата глава; 

д) правила за случаи на прехвърляне на стопанства, придружено 
с прехвърляне на задължения във връзка с допустимостта по 
отношение на въпросната помощ, които все още предстои да 
се изпълнят; 

е) правила за посочените в член 75 авансови плащания. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

ГЛАВА III 

Проверка на трансакциите 

Член 79 

Обхват и определения 

1. Настоящата глава установява специфични правила за 
проверката на търговските документи на онези субекти, които 
получават или извършват плащания, пряко или непряко 
свързани със системата за финансиране от ЕФГЗ, или на техни 
представители („предприятия“), с цел да се установи дали 
сделките, представляващи част от системата за финансиране от 
ЕФГЗ, действително са били проведени и дали са били 
изпълнени правилно.
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2. Настоящата глава не се прилага към мерки, обхванати от 
интегрираната система, посочена в глава II на настоящия дял. За 
да се отговори на промените в секторното законодателството в 
областта на селското стопанство и да се гарантира ефективността 
на системата на последващ контрол, определена в настоящата 
глава, на Комисията се предоставя правомощието да приема деле 
гирани актове в съответствие с член 115 за установяване на 
списък с мерки, които поради формулировката си и изиск 
ванията за контрол са неподходящи за извършване на допъл 
нителни последващи проверки чрез проверка на търговските 
документи и следователно не са обект на такъв контрол 
съгласно настоящата глава. 

3. За целите на настоящата глава се прилагат следните опред 
еления: 

а) „търговски документ“ означава всички книжа, регистри, 
квитанции и удостоверителни документи, счетоводни книжа, 
производствена документация и документация по качеството, 
кореспонденция, свързана с икономическата дейност на пред 
приятието, както и търговски данни, под каквато и да е 
форма, включително и на електронен носител, доколкото 
тези документи или данни имат пряка или косвена връзка с 
трансакциите, посочени в параграф 1; 

б) „трети лица“ означава всяко физическо или юридическо лице, 
имащо пряка или косвена връзка с трансакциите, извършвани 
в рамките на системата за финансиране чрез ЕФГЗ. 

Член 80 

Проверка от държавите членки 

1. Държавите членки провеждат системни проверки на 
търговските документи на предприятията, като отчитат 
естеството на подлежащите на проверка трансакции. Държавите 
членки подбират предприятията, в които да се извърши проверка 
така, че да се осигури възможно най-добрата гаранция за ефек 
тивността на мерките за предотвратяване и разкриване на неред 
ности. Подборът по-специално отчита, inter alia, финансовата 
значимост на предприятията в тази система и други рискови 
фактори. 

2. В подходящи случаи предвидените в параграф 1 проверки 
се разпростират върху физически и юридически лица, с които 
предприятията са свързани, както и всяко друго физическо или 
юридическо лице, което може да представлява интерес в 
преследването на целите, залегнали в член 81. 

3. Проверките, извършени съгласно настоящата глава, не 
засягат проверките, извършвани по членове 47 и 48. 

Член 81 

Цели на проверката 

1. Точността на първичните подлежащи на проверка данни се 
установява чрез кръстосани проверки, включително на търговски 
документи на трети лица, ако е необходимо, като естеството на 
проверките съответства на равнището на съществуващия риск, 
включително: 

а) сравнения с търговските документи на доставчиците, 
клиентите, превозвачите и други трети лица; 

б) физически контрол, когато е необходимо, на количеството и 
естеството на складовите наличности; 

в) съпоставка с документацията на финансовите потоци, 
свързани със или произтичащи от извършените трансакции 
в рамките на системата за финансиране от ЕФГЗ; и 

г) проверки по отношение на счетоводството или регистрите за 
финансови операции, показващи, към момента на проверката, 
че документите, държани от разплащателната агенция като 
основание за изплащането на помощ на бенефициера, са 
редовни. 

2. По-специално, когато предприятията са задължени да 
водят определена документация за складовите наличности в 
съответствие с разпоредбите на Съюза или с националните 
разпоредби, проверката на тази документация обхваща, в съот 
ветните случаи, съпоставянето ѝ с търговските документи и, в 
случай на нужда, със складовите наличности. 

3. При подбора на трансакциите, подлежащи на проверка, се 
отчита изцяло равнището на съществуващия риск. 

Член 82 

Достъп до търговски документи 

1. Лицата, отговарящи за предприятието, или трети лица се 
уверяват, че са представени всички търговски документи и че са 
предоставени допълнителни сведения на служителите, нато 
варени с проверката, или на оправомощените да извършват 
проверките от тяхно име лица. Електронно съхраняваните 
данни се предоставят на адекватен носител. 

2. Натоварените с проверката служители или оправомощените 
да извършват проверките от тяхно име лица могат да изискват 
предоставянето на извадки или копия от документите, посочени 
в параграф 1. 

3. Когато по време на проверката, осъществявана съгласно 
настоящата глава, съхраняваните от предприятието търговски 
документи са оценени като неподходящи за целите на 
проверката, от предприятието се изисква за в бъдеще да 
изготвя тези документи съгласно инструкциите на държавата 
членка, извършваща проверката, без да се засягат задълженията, 
определени с други регламенти, отнасящи се за същия сектор. 

Държавите членки определят датата, от която тези документи 
следва да бъдат изготвяни. 

Когато всички или част от търговските документи, подлежащи на 
проверка съгласно настоящата глава, се намират в предприятие, 
принадлежащо на същата търговска група, търговско дружество 
или асоциация от предприятия, управлявани съвместно с прове 
ряваното предприятие, то е длъжно да предостави тези 
документи на контрольорите на мястото и датата, указани от 
отговарящата за проверката държава членка, независимо дали 
въпросното предприятие са намира в или извън територията на 
Съюза.
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4. Държавите членки гарантират, че натоварените с 
проверките служители имат право да изземват или да изискат 
изземването на търговските документи. Това право се упражнява 
при надлежно спазване на съответните национални разпоредби и 
не засяга прилагането на наказателнопроцесуалните правила 
относно изземването на документи. 

Член 83 

Взаимопомощ 

1. Държавите членки взаимно се подпомагат в осъщест 
вяването на проверката, предвидена в настоящата глава, в 
следните случаи: 

а) когато предприятие или трето лице е установено в държава 
членка, различна от тази, в която е извършено или е следвало 
да се извърши плащането или получаването на сумата; 

б) когато предприятие или трето лице е установено в държава 
членка, различна от тази, в която се намират документите и 
данните, необходими за контрола. 

Комисията може да координира общи действия, включващи 
взаимна помощ между две или повече държави членки. 

2. През първите три месеца след приключване на финансовата 
година на ЕФГЗ, през която е извършено плащането, държавите 
членки предават на Комисията списък на предприятията, уста 
новени в трети държави, за които се отнася плащането на 
въпросните суми, което е или е следвало да се извърши или 
получено в тази държава членка. 

3. Ако в друга държава членка се изисква допълнителна 
информация като част от контрола на дадено предприятие 
съгласно член 80, и по-специално кръстосани проверки 
съгласно член 81, могат да се подават специални молби за 
проверка, като се посочват основанията за молбата. Преглед на 
тези молби се изпраща на Комисията за всяко тримесечие в 
рамките на един месец след края на всяко тримесечие. 
Комисията може да изиска да бъде предоставено копие от 
отделните молби. 

Молбата за проверка се изпълнява не по-късно от шест месеца 
след получаването ѝ; резултатите от проверката се съобщават 
незабавно на подалата молбата държава членка и на Комисията. 
Уведомяването на Комисията се извършва за тримесечие в 
рамките на един месец след края на всяко тримесечие. 

Член 84 

Програми 

1. Държавите членки изготвят програми за проверките, които 
да се извършат в съответствие с член 80 по време на следващия 
контролен период. 

2. Всяка година до 15 април държавите членки изпращат на 
Комисията програмата си, посочена в параграф 1, като уточняват: 

а) броя на предприятията, които следва да се проверят, и 
тяхното разпределение по сектори на база свързаните с тях 
суми; 

б) критериите, взети предвид при изработване на програмата. 

3. Изработените от държавите членки и изпратени на 
Комисията програми се прилагат от държавите членки, ако в 
срок от осем седмици Комисията не е съобщила забележките си. 

4. Параграф 3 се прилага mutatis mutandis към измененията 
на програмата, внесени от държавите членки. 

5. На всеки етап Комисията може да поиска включването на 
определена категория предприятия в програмата на дадена 
държава членка. 

6. Предприятията, за които сборът от приходите или 
плащанията е бил под 40 000 ЕUR, се проверяват съгласно 
настоящата глава единствено по определени причини, които се 
посочват от държавите членки в тяхната годишна програма, 
посочена в параграф 1, или от Комисията във всяко искано 
изменение на тази програма. За да се вземат под внимание 
икономическите процеси, на Комисията се предоставя право 
мощието да приема делегирани актове в съответствие с член 
115 за промяна на прага от 40 000 EUR. 

Член 85 

Специални служби 

1. Във всяка държава членка специална служба се натоварва с 
наблюдението на прилагането на настоящата глава. Тези служби 
отговарят по-специално за: 

а) изпълнението на проверките, предвидени в настоящата глава 
от служителите, наети пряко от тази специална служба; или 

б) координацията и общото наблюдение на проверките, 
извършени от служителите, работещи в други служби. 

Държавите членки могат също така да разпоредят проверките, 
които трябва да бъдат извършени в изпълнение на настоящата 
глава, да се разпределят между специалната служба и други 
национални служби, доколкото първата осигурява коорди 
нацията им. 

2. Службите, натоварени с прилагането на настоящата глава, 
трябва да бъдат така организирани, че да бъдат независими от 
службите или техни клонове, натоварени с плащанията и извър 
шваните преди плащанията проверки. 

3. За да се осигури правилното прилагане на настоящата 
глава, специалната служба, посочена в параграф 1, предприема 
всички необходими мерки, като съответната държава членка ѝ 
дава всички правомощия, необходими за изпълнението на 
задачите, посочени в настоящата глава.
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4. Държавите членки приемат подходящи наказателни мерки 
спрямо физическите или юридическите лица, които не спазват 
задълженията, предвидени в настоящата глава. 

Член 86 

Доклади 

1. Преди 1 януари след изтичането на периода на проверка 
държавите членки представят на Комисията подробен доклад 
относно прилагането на настоящата глава. 

2. Държавите членки и Комисията редовно обменят 
становища върху прилагането на настоящата глава. 

Член 87 

Достъп до информация и проверки от Комисията 

1. В съответствие с приложимите националните закони, 
служителите на Комисията имат достъп до всички документи, 
съставени с оглед или в резултат на организираните проверки 
в рамките на настоящата глава, както и до събраните данни, 
включително тези, които се съхраняват в системите за 
обработка на данни. При поискване тези данни се предоставят 
на адекватен носител. 

2. Проверките, посочени в член 80, се извършват от 
служители на държавите членки. Служителите на Комисията 
могат да участват в тези проверки. Самите те не могат да 
упражняват правомощията за проверка, дадени на националните 
служители. Те имат въпреки това достъп до същите помещения и 
същите документи като служителите на държавите членки. 

3. Когато проверката се извършва при условията на член 83, 
служителите на държавата членка, поискала проверката, могат да 
присъстват със съгласието на държавата членка, към която е 
отправено искането за проверка, на проверката в последната 
държава, и да имат достъп до същите помещения и документи 
като служителите на тази държава членка. 

Служителите на държавата членка, отправила искането за 
проверка, присъстващи на проверка в държавата членка, към 
която е отправено искането, трябва да са готови във всеки 
момент да представят доказателство за служебното си поло 
жение. При всички случаи обаче проверките се осъществяват 
от служители на държавата членка, към която е отправено 
искането. 

4. Без да се засягат разпоредбите на регламенти (ЕС, Евратом) 
№ 883/2013 и (Евратом, ЕО) № 2185/96, ако националното 
наказателно-процесуално законодателство запазва правото за 
извършване на определени действия за изрично определени от 
националните закони служители, нито служителите на Коми 
сията, нито тези на държавата членка, посочени в параграф 3, 
участват в тези действия. При всяко положение те не участват 
по-специално в посещенията по домовете или официалния 
разпит на лицата съгласно наказателното право на съответната 
държава членка. Те обаче имат достъп до получената по този 
начин информация. 

Член 88 

Правомощия на Комисията 

Комисията приема, когато е необходимо, актове за изпълнение, с 
които определя правила за еднакво прилагане на настоящата 
глава, и по-специално по отношение на следното: 

а) извършването на проверките, посочени в член 80 по 
отношение на подбора на предприятията, степента и 
графика на проверките; 

б) съхранението на търговски документи и типовете документи, 
които следва да се поддържат, или данни, които следва да се 
вписват; 

в) изпълнението и координацията на общите действия съгласно 
член 83, параграф 1; 

г) подробностите и спецификациите относно съдържанието, 
формата и начина на подаване на заявки, съдържанието, 
формата и средствата на нотифициране, както и предоста 
вянето и обмена на информация, изисквани в рамките на 
настоящата глава; 

д) условията и средствата за публикуване на необходимата в 
рамките на настоящия регламент информация или специ 
алните правила и условия за нейното разпространение или 
предоставяне от страна на Комисията на компетентните 
органи на държавите членки; 

е) отговорностите на специалната служба, посочена в член 85; 

ж) съдържанието на докладите, посочени в член 86. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

ГЛАВА IV 

Други разпоредби относно проверките и санкциите 

Член 89 

Други проверки и санкции във връзка с пазарните правила 

1. Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че 
продуктите, посочени в член 119, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, които не са етикетирани съгласно разпоредбите 
на този регламент, не се предлагат или се изтеглят от пазара. 

2. Без да се засягат специфичните разпоредби, които могат да 
бъдат приети от Комисията, вносът в Съюза на продуктите, 
посочени в член 189, параграф 1, букви а) и б) от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013, подлежи на проверки, за да се установи 
дали са спазени условията, предвидени в параграф 1 от 
посочения член. 

3. Държавите членки извършват проверки, основани на 
анализ на риска, за да се уверят, че продуктите, посочени в 
приложение I към Регламент (ЕС) № …/2013, са в съответствие 
с правилата, установени в част II, дял II, глава I, раздел I от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, и прилагат подходящи админист 
ративни санкции.
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4. Без да се засягат приетите въз основа на член 64 актове по 
отношение на лозаро-винарския сектор, в случай на нарушение 
на правилата на Съюза в лозаро-винарския сектор държавите 
членки налагат пропорционални, ефективни и възпиращи адми 
нистративни санкции. Тези санкции не се налагат в случаите, 
посочени в член 64, параграф 2, букви а—г), и когато неспаз 
ването има незначителен характер. 

5. За да се защитят средствата на Съюза и обликът, 
произходът и качеството на вината в Съюза, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема делегирани актове в съот 
ветствие с член 115 относно: 

а) създаването на аналитична база данни за изотопни данни, 
която ще помогне за разкриването на измами и следва да 
бъде изградена на базата на проби, събрани от държавите 
членки; 

б) правила за извършващите проверки органи и взаимната 
помощ между тях; 

в) правилата за общо използване на констатациите на държавите 
членки; 

6. Комисията може да приема актове за изпълнение за уста 
новяване на всички необходими мерки относно: 

а) процедурите във връзка със собствените бази данни на 
държавите членки и с аналитичната база данни за изотопни 
данни, която ще помогне за разкриването на измами; 

б) процедурите във връзка със сътрудничеството и взаимо 
помощта между контролните власти и органи; 

в) по отношение на посоченото в параграф 3 задължение — 
правилата за извършване на проверки за спазване на 
пазарните стандарти, правилата относно органите, отговорни 
за извършването на проверките, както и относно съдържа 
нието, честотата и етапа на предлагане на пазара, към които 
ще се прилагат тези проверки. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

Член 90 

Проверки, свързани с наименованията за произход и 
географските указания, и защитените традиционни 

наименования 

1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да 
прекратят незаконното използване на защитените наименования 
за произход, защитените географски указания и защитените 
традиционни наименования, посочени в Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013. 

2. Държавите членки определят компетентен орган, който 
отговаря за извършване на проверките по отношение на задъл 
женията, установени в част 2, дял II, глава I, раздел II от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 съгласно критериите, установени 

в член 4 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета ( 1 ), и гарантират, че всеки оператор, 
който спазва тези задължения, има право да бъде включен в 
система за проверки. 

3. В рамките на Съюза годишната проверка на съответствието 
със спецификацията на продуктите по време на производството и 
по време на или след опаковането на виното се осигурява от 
компетентния орган, посочен в параграф 2, или от един или 
повече контролни органи по смисъла на член 2, втора алинея, 
точка 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004, които действат като 
органи за сертифициране на продукти съгласно критериите, 
предвидени в член 5 от същия регламент. 

4. Комисията приема актове за изпълнение относно следното: 

а) съобщенията, които трябва да бъдат изпратени от държавите 
членки до Комисията; 

б) правилата относно органа, отговарящ за проверката на съот 
ветствието със спецификацията на продуктите, включително и 
в случаи, когато географският регион е в трета държава; 

в) действията, които държавите членки следва да предприемат за 
предотвратяване на незаконната употреба на защитени наиме 
нования за произход, защитени географски указания и 
защитени традиционни наименования; 

г) проверките и контрола, които следва да се извършват от 
държавите членки, в това число изпитванията. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

ДЯЛ VI 

КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ 

ГЛАВА I 

Обхват 

Член 91 

Общ принцип 

1. Когато бенефициер, посочен в член 92, не изпълнява 
правилата за кръстосано съответствие, посочени в член 93, на 
него му се налага административна санкция. 

2. Посочената в параграф 1 административна санкция се 
налага само ако неспазването е резултат от действие или бездей 
ствие, за което въпросният бенефициер е пряко отговорен; и ако 
са изпълнени едното или двете от следните допълнителни 
условия: 

a) неспазването е свързано със селскостопанската дейност на 
бенефициера; 

б) площта на стопанството на бенефициера е засегната.
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( 1 ) Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с 
цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството 
в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето 
на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 
30.4.2004 г., стр. 1).



По отношение на горските райони обаче тази санкция не се 
прилага, ако не е поискана помощ за съответната площ в съот 
ветствие с член 21, параграф 1, буква а) и членове 30 и 34 от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013. 

3. За целите на настоящия дял се прилагат следните опред 
еления: 

а) „стопанство“ означава всички производствени единици и 
площи, управлявани от бенефициера, посочен в член 92, 
които са разположени на територията на една и съща 
държава членка; 

б) „изискване“ означава всяко индивидуално законоустановено 
изискване за управлението съгласно правото на Съюза, 
посочено в приложение II в рамките на даден акт, 
различаващо се по същество от всички други изисквания на 
същия акт. 

Член 92 

Заинтересовани бенефициери 

Член 91 се прилага за бенефициери, получаващи директни 
плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 плащания 
съгласно членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и 
годишни премии съгласно член 21, параграф 1, букви а) и б), 
членове 28—31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 

Член 91 обаче не се прилага за бенефициери, участващи в 
схемата за подпомагане на дребни земеделски стопани, както е 
посочено в дял V от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Предвидената 
в този член санкция не се прилага и за подпомагането, посочено 
в член 28, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 

Член 93 

Правила за кръстосано съответствие 

1. Правилата за кръстосано съответствие се състоят от зако 
ноустановените изисквания към управлението съгласно правото 
на Съюза и стандартите за добро земеделско и екологично 
състояние на земята, установени на национално равнище, както 
са посочени в приложение II, свързани със следните области: 

а) околна среда, изменение на климата и добро земеделско 
състояние на земята; 

б) обществено здраве, здраве на животните и на растенията; 

в) хуманно отношение към животните. 

2. Правните актове, посочени в приложение II относно зако 
ноустановените изисквания към управлението, се прилагат 
съобразно версията им в сила, а директивите — така, както се 
прилагат от държавите членки. 

3. Освен това, по отношение на 2015 и 2016 г. правилата за 
кръстосано съответствие включват също поддържането на 
постоянни пасища. Държавите членки, които са били членове 
на Съюза на 1 януари 2004 г., гарантират, че земя, която е била 
заета от постоянни пасища към датата, посочена в заявленията за 

помощ за площите за 2003 г., се поддържа като заета от 
постоянни пасища в определените граници. Държавите членки, 
присъединили се към Съюза през 2004 г., гарантират, че земя, 
която е била заета от постоянни пасища към 1 май 2004 г., се 
поддържа като заета от постоянни пасища в посочените граници. 
България и Румъния гарантират, че земя, която е била заета от 
постоянни пасища към 1 януари 2007 г., продължава да се 
поддържа като заета от постоянни пасища в посочените 
граници. Хърватия гарантира, че земя, която е била заета от 
постоянни пасища към 1 юли 2013 г., продължава да се 
поддържа като заета от постоянни пасища в посочените граници. 

Първата алинея не се прилага за земя, която е била заета от 
постоянни пасища и която трябва да бъде залесена, ако такова 
залесяване е съвместимо с околната среда и не включва 
насаждения с коледни елхи и с бързорастящи видове за крат 
косрочно отглеждане. 

4. За да се вземе предвид параграф 3, на Комисията се пред 
оставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 
115, определящи правилата за поддържане на постоянни 
пасища, по-специално за да гарантира, че се предприемат 
мерки за поддържане на земята като постоянни пасища на 
ниво земеделски стопани, включително и индивидуални задъл 
жения, които трябва да се спазват, като например задължението 
за преобразуването на площи в постоянни пасища там, където се 
установи намаляване на съотношението на постоянните пасища. 

За да се гарантира правилното изпълнение на задълженията на 
държавите членки, от една страна, и отделните земеделски 
стопани, от друга страна, по отношение на поддържането на 
постоянни пасища, на Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в съответствие с член 115 за уста 
новяване на условията и методите за определяне на съот 
ношението между постоянни пасища и земеделска земя, което 
трябва да се поддържа. 

5. За целите на параграфи 3 и 4, „постоянно пасище“ 
означава постоянно пасище съгласно определението в член 2, 
буква в) от Регламент (ЕО) № 1120/2009 в неговия първо 
начален вариант. 

Член 94 

Задължения на държавите членки във връзка с доброто 
земеделско и екологично състояние 

Държавите членки следят цялата земеделска площ, включително 
земята, която вече не се използва за целите на производството, да 
се поддържа в добро земеделско и екологично състояние. 
Държавите членки определят на национално или на регионално 
равнище минималните стандарти за бенефициерите за доброто 
земеделско и екологично състояние на земята, въз основа на 
рамката, установена в приложение II, като вземат предвид специ 
фичните характеристики на съответните площи, включително 
почвено-климатичните условия, съществуващите системи за земе 
делие, използването на земята, сеитбооборота, земеделските 
практики и структурата на стопанствата. 

Държавите членки не определят минимални изисквания, които 
не са установени в приложение II.
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Член 95 

Информация за бенефициерите 

Държавите членки предоставят на заинтересованите бенефи 
циери, ако е уместно по електронен път, списък на изискванията 
и стандартите, които трябва да спазват на равнище индивидуално 
стопанство, както и ясна и точна информация за тях. 

ГЛАВА II 

Системи за контрол и административни санкции във 
връзка с кръстосаното съответствие 

Член 96 

Проверки на кръстосаното съответствие 

1. Където е уместно, държавите членки използват интегри 
раната система, установена в дял V, глава II, и по-специално в 
член 68, параграф 1, букви а), б), г) д) и е). 

Държавите членки могат да използват съществуващите си 
системи за администриране и контрол, за да гарантират придър 
жането към правилата за кръстосано съответствие. 

Тези системи, и по-специално системата за идентификация и 
регистрация на животните, създадена в съответствие с 
Директива 2008/71/ЕО на Съвета ( 1 ) и регламенти (ЕО) 
№ 1760/2000 и (ЕО) № 21/2004, са съвместими с интегри 
раната система, предвидена в дял V, глава II от настоящия 
регламент. 

2. В зависимост от съответните изисквания, стандарти, актове 
или области на въпросното кръстосано съответствие, държавите 
членки могат да вземат решение да извършат административни 
проверки, по-специално такива, вече предвидени съгласно 
системите за контрол, приложими към съответното изискване, 
стандарт, акт или област на кръстосано съответствие. 

3. Държавите членки извършват проверки на място с цел да 
се уверят дали бенефициерът спазва задълженията, посочени в 
настоящия дял. 

4. Комисията приема актове за изпълнение, с които определя 
правилата за извършване на проверки, за да провери дали се 
спазват задълженията, предвидени съгласно настоящия дял, 
включително правила, даващи възможност при анализа на 
риска да се отчитат следните фактори: 

а) участието на даден земеделски стопанин в системата за съвети 
в селското стопанство, както е предвидено в дял III от 
настоящия регламент; 

б) участието на даден земеделски стопанин в система за серти 
фициране, ако тя обхваща съответните изисквания и стан 
дарти. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

Член 97 

Прилагане на административната санкция 

1. Административната санкция, предвидена в член 91, се 
налага, когато правилата за кръстосано съответствие не се 
изпълняват през цялата календарна година („съответната 
календарна година“) и това неспазване пряко се дължи на бене 
фициера, подал заявлението за помощ или искане за плащане 
през съответната календарна година. 

Първата алинея се прилага mutatis mutandis за бенефициери, при 
които се установи неприлагане на правилата за кръстосано съот 
ветствие през целия тригодишен период, считано от 1 януари на 
годината след календарната година, в която е предоставено 
първото плащане по програмите за подпомагане за преструкту 
риране и конверсия, или през целия едногодишен период, 
считано от 1 януари на годината след календарната година, в 
която е предоставено плащане по програмите за подпомагане на 
реколтата на зелено, посочени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 
(„съответните години“). 

2. Когато земята се прехвърля през съответната календарна 
година или съответните години, параграф 1 се прилага и 
когато установеното неспазване е резултат на действие или 
бездействие, за които лицето, на което или от което се 
прехвърля земеделската земя, е пряко отговорно. Чрез 
дерогация от първото изречение, когато лицето, пряко 
отговорно за действието или бездействието, е подало заявление 
за помощ или искане за плащане в съответната календарна 
година или съответните години, административната санкция се 
налага на базата на общите суми на плащанията, посочени в 
член 92, които са предоставени или предстои да бъдат пред 
оставени на въпросното лице. 

За целите на настоящия параграф „прехвърляне“ означава всеки 
вид сделка, в резултат на която земеделската земя престава да 
бъде на разположение на прехвърлящия. 

3. Независимо от параграф 1 и при спазване на правилата, 
които следва да се приемат съгласно член 101, държавите 
членки могат да решат да не налагат административни санкции 
по бенефициер или по календарна година, когато размерът на 
санкцията е 100 EUR или по-малко в зависимост от правилата. 

Когато държава членка реши да използва възможността, пред 
видена в първата алинея, през следващата година компетентният 
орган предприема необходимите действия спрямо извадка от 
бенефициерите, с цел да провери, че бенефициерът е отстранил 
съответното констатирано неспазване. Бенефициерът се уведомява 
за констатацията и за задължението да предприеме мерки за 
отстраняване на неспазването. 

4. Налагането на административна санкция не оказва влияние 
върху законосъобразността и редовността на плащанията, по 
отношение на които тя се прилага.
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Член 98 

Прилагане на административните санкции в България, 
Хърватия и Румъния 

За България и Румъния административните санкции, посочени в 
член 91, се прилагат най-късно считано от 1 януари 2016 г. по 
отношение на законоустановените изисквания към управлението 
в областта на хуманното отношение към животните, посочени в 
приложение II. 

За Хърватия санкциите, посочени в член 91, се прилагат 
съгласно следния график по отношение на законоустановените 
изисквания за управление (ЗИУ), посочени в приложение II: 

а) от 1 януари 2014 г. за ЗИУ 1—3 и ЗИУ 6—8; 

б) от 1 януари 2016 г. за ЗИУ 4, ЗИУ 5, ЗИУ 9 и ЗИУ 10; 

в) от 1 януари 2018 г. за ЗИУ 11—13. 

Член 99 

Изчисляване на административната санкция 

1. Административната санкция, посочена в член 91, се 
прилага посредством намаляване или изключване на цялата 
сума на плащанията, посочени в член 92, които са предоставени 
или предстои да се предоставят на съответния бенефициер във 
връзка със заявленията за помощ, които е подал или ще подаде в 
хода на календарната година, в която е констатирано неспаз 
ването. 

При изчисляването на намаляванията и изключванията се вземат 
предвид тежестта, степента, продължителността и повтаряемостта 
на констатираното неспазване, както и критериите, посочени в 
параграфи 2, 3 и 4. 

2. В случай на неспазване поради небрежност процентът на 
намалението не надвишава 5 %, а в случаите на повторно 
неспазване не надвишава 15 %. 

Държавите членки могат да въведат система за ранно предупреж 
дение, която се прилага за случаите на неспазване, които предвид 
своята незначителна тежест, обхват и продължителност не водят 
до намаляване или изключване, ако това е надлежно обосновано. 
Когато държава членка реши да използва тази възможност 
компетентният орган изпраща ранно предупреждение на бенефи 
циера, с което го уведомява за своите констатации и за неговото 
задължение да предприеме мерки за отстраняване на неспаз 
ването. Ако при последваща проверка се установи, че неспаз 
ването не е отстранено, намаляването съгласно първа алинея се 
прилага със задна дата. 

При случаите обаче на неспазване, които представляват пряка 
опасност за общественото здраве или за здравето на животните 
винаги се прилага намаляване или изключване. 

Държавите членки могат да предоставят на бенефициерите, които 
за първи път получават ранно предупреждение, приоритетен 
достъп до системата за съвети в селското стопанство. 

3. В случай на умишлено неспазване процентът на намаля 
ването по принцип е не по-нисък от 20 % и може да доведе до 
цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане 
и може да се прилага в продължение на една или повече 
календарни години. 

4. При всички случаи общата сума на намаляванията и 
изключванията от помощ за една календарна година не може 
да е по-голяма от общата сума, предвидена в параграф 1, първа 
алинея. 

Член 100 

Суми, получени в резултат на кръстосано съответствие 

Държавите членки могат да задържат 25 % от сумите, получени 
в резултат на прилагането на намаляванията и изключванията, 
посочени в член 99. 

Член 101 

Правомощия на Комисията във връзка с налагането и 
изчисляването на административните санкции 

1. За да се осигури правилно разпределение на средствата 
между бенефициерите и ефикасно, последователно и недискри 
минационно осъществяване на кръстосаното съответствие, на 
Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 115: 

а) за създаването на хармонизирана основа за посоченото в член 
99 изчисляване на административните санкции във връзка с 
кръстосаното съответствие, като се отчитат намаляванията, 
свързани с финансовата дисциплина; 

б) относно условията за налагане и изчисляване на админист 
ративните санкции във връзка с кръстосано съответствие, 
включително при неспазване, което пряко се дължи на съот 
ветния бенефициер. 

2. Комисията приема актове за изпълнение, с които уста 
новява подробни процедурни и технически правила по 
отношение на изчисляването и прилагането на админист 
ративните санкции, посочени в членове 97 — 99, включително 
по отношение на бенефициерите, които представляват група лица 
съгласно членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

ДЯЛ VII 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

ГЛАВА I 

Комуникация 

Член 102 

Съобщаване на информация 

1. В допълнение към разпоредбите, постановени в секторните 
регламенти, държавите членки изпращат на Комисията следната 
информация, декларации и документи: 

а) за акредитираните разплащателни агенции и акредитираните 
координиращи органи:
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i) документите за акредитацията им; 

ii) тяхната функция (акредитирана разплащателна агенция 
или акредитиран координиращ орган); 

iii) когато е приложимо, оттеглянето на акредитацията им; 

б) за органите по сертифициране: 

i) тяхното наименование; 

ii) адреса им; 

в) за мерките във връзка с операциите, финансирани от 
Фондовете: 

i) декларации за разходите, имащи също така значението на 
искания за изплащане на разходите, подписани от името 
на акредитираната разплащателна агенция или от акреди 
тирания координиращ орган и придружени от необхо 
димата информация; 

ii) оценка на размерите на техните финансови нужди по 
отношение на ЕФГЗ, а по отношение на ЕЗФРСР — актуа 
лизирани прогнозни декларации за разходите, които ще 
бъдат предадени през същата година, и прогнозни 
декларации за разходите за следващата финансова година; 

iii) декларация за управлението и годишните счетоводни 
отчети на акредитираните разплащателни агенции; 

iv) годишно обобщение на резултатите от всички налични 
одити и проверки, извършени съгласно плана и 
подробните разпоредби, залегнали в специфичните 
правила за сектора. 

Годишните счетоводни отчети на акредитираните разплащателни 
агенции, отнасящи се до разходи по ЕЗФРСР, се предават за 
всяка индивидуална програма. 

2. Държавите членки подробно информират Комисията 
относно мерките, предприети за осигуряване на доброто земе 
делско и екологично състояние, посочено в член 94 и подроб 
ностите за системата за съвети в селското стопанство, посочена в 
дял III. 

3. Държавите членки информират редовно Комисията за 
прилагането на интегрираната система, посочена в дял V, глава 
II. Комисията организира обмяна на становища по този въпрос с 
държавите членки. 

Член 103 

Поверителност 

1. Държавите членки и Комисията предприемат всички необ 
ходими мерки за гарантиране на поверителността на предадената 
или получена информация при прилагането на мерките за 
инспекция и уравняване на сметките съгласно настоящия 
регламент. 

Правилата, установени в член 8 от Регламент (Евратом, ЕО) 
№ 2185/96 се прилагат към тази информация. 

2. Без да се засягат националните разпоредби във връзка със 
съдебното производство, информацията, събрана в процеса на 
проверка, предвиден в дял V, глава III, е защитена от професио 
налната тайна. Тя не може да се съобщава на други лица, освен 
на тези, които поради своите функции в държавите членки или в 
институциите на Съюза е необходимо да са запознати с нея за 
изпълнението на тези функции. 

Член 104 

Правомощия на Комисията 

Комисията приема актове за изпълнение, с които определя 
правила относно: 

а) формата, съдържанието, интервалите, сроковете и 
разпоредбите относно предаването или предоставянето на 
разположение на Комисията на: 

i) разходните декларации и разчети и тяхното актуали 
зиране, включително целевите приходи 

ii) декларацията за управлението и годишните счетоводни 
отчети на разплащателните агенции, както и резултатите 
от всички налични проведени одити и проверки; 

iii) докладите за заверка на счетоводните отчети, 

iv) наименованията и конкретните данни за акредитираните 
разплащателни агенции, акредитираните координиращи 
органи и сертифициращите органи; 

v) условията за отчитане и изплащане на разходите, финан 
сирани от Фондовете; 

vi) нотификациите за извършените финансови корекции от 
държавите членки във връзка с операциите или 
програмите за развитие на селските райони, както и обоб 
щените доклади за процедурите по възстановяване на 
средства, предприети от държавата членка в отговор на 
установени нередности; 

vii) информация за мерките, предприети съгласно член 58. 

б) договореностите относно обмена на информация и документи 
между Комисията и държавите членки, както и във връзка със 
създаването на информационни системи, включително по 
отношение на вида, формата и съдържанието на данните, 
подлежащи на обработване от тези системи и съответните 
правила за съхранение на данните; 

в) нотификацията до Комисията от държавите членки относно 
информация, документи, статистически данни и доклади, 
както и сроковете и методите за нотифицирането им. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3.
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ГЛАВА II 

Използване на еврото 

Член 105 

Общи принципи 

1. Сумите, посочени в решенията на Комисията за приемане 
на програмите за развитие на селските райони, бюджетните 
задължения и изплатените от Комисията суми и удостоверените 
или сертифицирани суми на разходите и сумите по декларациите 
за разходите от държавите членки се изразяват и изплащат в 
евро. 

2. Цените и сумите, определени в секторното законодателство 
в областта на селското стопанство, се изразяват в евро. 

Те се предоставят или събират в евро в държавите членки, които 
са приели еврото, и в националната валута в останалите държави 
членки. 

Член 106 

Обменен курс и правопораждащ факт 

1. Цените и сумите, посочени в член 105, параграф 2, се 
конвертират в националната валута в държавите членки, които 
не са приели еврото, като се използва обменен курс. 

2. Правопораждащият факт за валутния курс е: 

а) приключването на митническите формалности по вноса и 
износа по отношение на сумите, събирани или отпускани 
при търговията с трети държави; 

б) фактът, при който се постига икономическата цел на опера 
цията, във всички останали случаи. 

3. Когато в полза на бенефициера се извършва директно 
плащане, предвидено в Регламент (ЕО) № 1307/2013, във 
валута, различна от еврото, държавите членки конвертират 
сумата на помощта от евро в съответната национална валута 
въз основа на последния обменен курс, определен от Евро 
пейската централна банка преди 1 октомври от годината, за 
която е отпусната помощта. 

Чрез дерогация от първа алинея, в надлежно обосновани случаи 
държавите членки могат да решат да осъществят конвертирането 
въз основа на средната стойност на обменните курсове, 
определени от Европейската централна банка през месеца, пред 
хождащ 1 октомври от годината, за която е отпусната помощта. 
Избралите тази възможност държави членки определят и 
публикуват този среден курс преди 1 декември на същата 
година. 

4. По отношение на ЕФГЗ, когато изготвят декларациите си за 
разходи, държавите членки, които не са приели еврото, прилагат 
същия обменен курс, който са използвали при извършването на 
плащанията на бенефициерите или са получавали приходи, 
съгласно разпоредбите на настоящата глава. 

5. За да се определи правопораждащият факт, посочен в 
параграф 2, или за да се фиксира по причини, свързани 

конкретно с организацията на пазара или със съответната сума, 
на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 115, съдържащи правила за тези правопо 
раждащи факти и за обменния курс, който следва да се използва. 
Конкретният правопораждащ факт се определя, като се вземат 
предвид следните критерии: 

а) действителната приложимост на корекциите във валутния 
курс във възможно най-кратък срок; 

б) сходството в правопораждащите факти за аналогични 
операции, осъществени в организацията на пазара; 

в) съгласуваността при правопораждащите факти за различните 
цени и суми, отнасящи се до организацията на пазара; 

г) приложимостта и ефективността на проверките по прила 
гането на подходящите валутни курсове. 

6. С цел да се избегне прилагането на различни обменни 
курсове от държавите членки, които не са приели еврото, от 
една страна при осчетоводяването на постъпленията или изпла 
тените помощи на бенефициери в различна от еврото валута, а от 
друга — при изготвянето на разходните декларации от разпла 
щателните агенции, на Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове съгласно член 115, определящи 
правила за приложимия обменен курс при съставянето на 
разходните декларации и осчетоводяването от съответната 
разплащателна агенция на операциите по публично съхранение. 

Член 107 

Предпазни мерки и дерогации 

1. Комисията може да приема актове за изпълнение с цел 
гарантиране на спазването на правото на Съюза, ако съществува 
опасност то да бъде застрашено от извънредни монетарни 
практики, свързани с националната валута. Тези актове за 
изпълнение могат да представляват дерогация единствено от 
съществуващи правила за срок, който е строго необходим. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

Европейският парламент, Съветът и държавите членки биват 
уведомявани незабавно относно мерките, посочени в първа 
алинея. 

2. Когато има опасност извънредните монетарни практики по 
отношение на националната валута да застрашат прилагането на 
правото на Съюза, на Комисията се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове съгласно член 115, чрез дерогация от 
настоящия раздел, по-специално в следните случаи: 

а) когато дадена държава прибягва до необичайни обменни 
техники като множествените валутни курсове или изпълнява 
споразумения за бартерна търговия; 

б) когато държавите имат валути, които не се котират на офици 
алните валутни пазари, или тенденциите в развитието на тези 
валути е възможно да доведат до нарушение на търговията.
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Член 108 

Използване на еврото от държави членки извън 
еврозоната 

1. Ако държава членка, която не е въвела еврото, реши да 
изплаща в евро разходи, породени от секторното законодателство 
в областта на селското стопанство, вместо в своята национална 
парична единица, държавата членка предприема мерки, чрез 
които се гарантира, че използването на еврото не осигурява 
систематично предимство спрямо използването на националната 
парична единица. 

2. Държавата членка уведомява Комисията за планираните 
мерки преди те да породят действие. Мерките не могат да 
породят действие преди Комисията да уведоми за съгласието си 
с тях. 

ГЛАВА III 

Доклад и оценка 

Член 109 

Годишен финансов доклад 

До края на септември всяка година, следваща бюджетната 
година, Комисията изготвя финансов доклад относно управ 
лението на Фондовете през предходната финансова година, 
който тя представя на Европейския парламент и на Съвета. 

Член 110 

Мониторинг и оценка на ОСП 

1. Създава се обща рамка за мониторинг и оценка, с цел да се 
измерят резултатите от ОСП и по-специално резултатите от: 

а) директните плащания, предвидени в Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013; 

б) пазарните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 1308/2013; 

в) мерките за развитие на селските райони, предвидени в 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и от 

г) разпоредбите на настоящия регламент. 

Комисията следи изпълнението на тези мерки на политиката на 
основата на докладване от държавите членки в съответствие с 
правилата, определени в регламентите, посочени в първа алинея. 
Комисията въвежда многогодишен план за оценка, включително 
за периодични оценки на конкретни инструменти, които тя ще 
извършва. 

За да осигури ефективно измерване на резултатите, на Комисията 
се предоставя правомощието да приема делегирани актове 
съгласно член 115 относно съдържанието и изграждането на 
тази рамка. 

2. Резултатите от мерките на ОСП, посочени в параграф 1, се 
измерват по отношение на следните цели: 

а) ефективно производство на храни с акцент върху приходите 
от селскостопанска дейност, производителността в селското 
стопанство и стабилността на цените; 

б) устойчиво управление на природните ресурси и действията, 
свързани с климата, с акцент върху емисиите на парникови 
газове, биологичното разнообразие, почвите и водите; 

в) балансирано териториално развитие, с акцент върху заетостта 
в селските райони, растежа и бедността в селските райони. 

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на набор 
от показатели, специфични за целите, посочени в първата алинея. 
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

Показателите са свързани със структурата и целите на поли 
тиката и дават възможност да се оценят напредъкът, ефикас 
ността и ефективността на политиката по отношение на тези 
цели. 

3. Рамката за мониторинг и оценка отразява структурата на 
ОСП, както следва: 

а) относно директните плащания, предвидени в Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, пазарните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, и разпоредбите на настоящия регламент, 
Комисията извършва мониторинг на тези инструменти въз 
основа на докладите на държавите членки в съответствие с 
правилата, определени в посочените регламенти. Комисията 
разработва многогодишен план за оценка за периодични 
оценки на конкретни инструменти, които се извършват под 
ръководството на Комисията. Оценките се извършват своев 
ременно от независими оценители. 

б) мониторингът и оценката на интервенционните мерки на 
политиката за развитие на селските райони се извършват в 
съответствие с членове 67—79 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013. 

Комисията гарантира, че комбинираното въздействие на всички 
инструменти на ОСП, посочени в параграф 1, се измерва и 
оценява във връзка с общите цели, посочени в параграф 2. 
Приносът на ОСП за постигането на общите цели се измерва и 
оценява въз основа на общи показатели за въздействието, а свър 
заните конкретни цели — въз основа на показатели за резул 
татите. Въз основа на предоставените доказателства при оценките 
на ОСП, включително оценките на програмите за развитие на 
селските райони, както и на други значими източници на инфор 
мация, Комисията изготвя доклади за измерването и оценката на 
съвместните резултати от всички инструменти на ОСП. 

4. Държавите членки предоставят на Комисията цялата 
информация, необходима за извършването на мониторинга и 
оценката на съответните мерки. Доколкото е възможно, тази 
информация се основава на доказани източници на данни като 
Системата за земеделска счетоводна информация и Евростат. 

Комисията взема предвид по-специално нуждата от данни и 
полезните взаимодействия между източниците на данни, 
особено използването им за статистически цели, когато е 
уместно.
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Комисията приема актове за изпълнение за определяне на 
правила относно информацията, която държавите членки 
трябва да изпращат, като взема предвид необходимостта да се 
избегне излишната административна тежест, както и относно 
нуждите от данни и полезните взаимодействия между потенци 
алните източници на данни. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена 
в член 116, параграф 3. 

5. До 31 декември 2018 г. Комисията представя на Евро 
пейския парламент и на Съвета първоначален доклад за прила 
гането на настоящия член, включително първите резултати за 
постиженията на ОСП. До 31 декември 2021 г. се представя 
втори доклад, включително оценка на постиженията на ОСП. 

ГЛАВА IV 

Прозрачност 

Член 111 

Публикуване на бенефициерите 

1. Държавите членки гарантират ежегодно публикуване ex 
post на бенефициерите на Фондовете. Това публикуване 
включва: 

а) без да се засягат разпоредбите на член 112, параграф 1 от 
настоящия регламент, името на бенефициера, както следва: 

i) лично и фамилно име в случаите, когато бенефициерът е 
физическо лице; 

ii) пълното регистрирано юридическо наименование в 
случаите, когато бенефициерът е юридическо лице със 
самостоятелна правосубектност по законодателството на 
съответната държава членка; 

iii) пълното регистрирано наименование на асоциацията или 
приетото официално наименование в случаите, когато 
бенефициерът е асоциация без собствена правосубектност; 

б) общината, в която бенефициерът живее или е регистриран, и 
пощенския код, когато е наличен, или част от него за обоз 
начаване на общината; 

в) изплатените суми по всяка мярка, финансирана от Фондовете, 
получени от всеки бенефициер през съответната финансова 
година; 

г) естеството и описанието на мерките, финансирани от 
Фондовете, по които се предоставя посоченото в буква в) 
подпомагане. 

Посочената в първата алинея информация се оповестява на 
единен уебсайт във всяка отделна държава членка. Тя остава 
на разположение за срок от две години след датата на първона 
чалното публикуване. 

2. Относно плащанията по мерките, финансирани от ЕЗФРСР 
и посочени в параграф 1, първа алинея, буква в), подлежащите 

на публикуване суми съответстват на общото публично финан 
сиране, което включва приноса както на Съюза, така и на 
държавите членки. 

Член 112 

Праг 

Държавите членки не публикуват името на бенефициер, както е 
предвидено в член 111а, параграф 1, първа алинея, буква а) от 
настоящия регламент в следните ситуации: 

а) в случаите, при които държави членки въвеждат схемата за 
подпомагане на дребни земеделски стопани, предвидена в дял 
V от Регламент (ЕС) № 1307/2013, ако размерът на полу 
чената от бенефициер помощ за една година е равен или 
по-малък от размера, определен от държавата членка, както 
е посочено в член 63, параграф 1, втора алинея или в член 
63, параграф 2, втора алинея от посочения регламент; 

б) в случаите, при които държави членки не въвеждат схемата за 
подпомагане на дребни земеделски стопани, предвидена в дял 
V от Регламент (ЕС) № 1307/2013, ако размерът на полу 
чената от бенефициер помощ за една година е равен или 
по-малък от 1 250 EUR. 

Когато се прилага първа алинея, буква а), сумите, определени от 
държавите членки съгласно член 63 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 и нотифицирани на Комисията съгласно същия 
регламент се оповестяват от Комисията в съответствие с 
правилата, приети по член 114г. 

Когато се прилага първият параграф на посочения член, 
държавите членки публикуват информацията, определена в 
член 111, параграф 1, първа алинея, букви б), в) и г) и бенефи 
циерът се идентифицира чрез код. Държавите членки вземат 
решение относно формата на този код. 

Член 113 

Информация за бенефициерите 

Държавите членки информират бенефициерите, че техните данни 
ще бъдат публикувани в съответствие с член 111 и че могат да 
бъдат обработвани от одитиращи или разследващи органи на 
Съюза и на държавите членки с цел опазване на финансовите 
интереси на Съюза. 

Съгласно изискванията на Директива 95/46/ЕО, когато става 
въпрос за лични данни, държавите членки информират бенефи 
циерите относно правата им в съответствие с правилата за защита 
на данните и относно процедурите, прилагани за упражняване на 
тези права. 

Член 114 

Правомощия на Комисията 

Комисията приема актове за изпълнение, с които определя 
правила за: 

а) формата, включително и начина на представяне по мерки, 
както и за графика за публикуване, предвиден в членове 
111 и 112; 

б) еднаквото прилагане на член 113;
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в) сътрудничеството между Комисията и държавите членки. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 116, параграф 3. 

ДЯЛ VIII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 115 

Упражняване на делегирането 

1. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в 
членове 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 
76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 и 120, се пред 
оставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия 
член условия. 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в 
членове 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 
76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 и 120 се пред 
оставя на Комисията за срок от седем години, считано от датата 
на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от 
девет месеца преди изтичането на седемгодишния срок. Делеги 
рането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент 
или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по- 
късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. 

3. Делегирането на правомощия, посочено в членове 8, 20, 
40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 
93, 101, 106, 107, 110 и 120може да бъде оттеглено по всяко 
време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на право 
мощия. То поражда действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на Европейския съюз или на 
по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действител 
ността на делегираните актове, които вече са в сила. 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията ноти 
фицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета. 

5. Делегиран акт, приет съгласно членове 8, 20, 40, 46, 50, 
53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 
106, 107, 110, 120, влиза в сила единствено ако нито Евро 
пейският парламент, нито Съветът са представили възражения в 
срок от два месеца след нотифицирането на актана Европейския 
парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. Този срок се удължава с два 
месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. 

Член 116 

Процедура на комитет 

1. Комисията се подпомага от комитет, наречен „Комитет по 
земеделските фондове“. Този комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011. 

За целите на членове 15, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 7778, 89, 
90, 96, 101 и 104, по отношение на въпроси, свързани с 
директните плащания, развитието на селските райони и/или 
общата организация на пазарите, Комисията се подпомага от 
Комитета по земеделските фондове, Комитета за директните 
плащания, Комитета за развитието на селските райони и/или 
Комитета за общата организация на селскостопанските пазари, 
създадени съответно с настоящия регламент, Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013. Тези комитети са комитети по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011. 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 
от Регламент (ЕС) № 182/2011. 

3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 
от Регламент (ЕС) № 182/2011. 

При актовете, посочени в член 8, когато комитетът не даде 
становище, Комисията не приема проекта за акт за изпълнение 
и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) 
№ 182/2011. 

Член 117 

Обработване и защита на личните данни 

1. Държавите членки и Комисията събират лични данни за 
целите на изпълнението на задълженията си по управление, 
контрол и одит, както и мониторинг и оценка съгласно 
настоящия регламент, и по-конкретно за целите на задълже 
нията, предвидени в дял II, глава II, дял III, дял IV, глави III и 
IV, дялове V и VI и дял VII, глава III, както и за целите на 
статистиката, и не обработват тези данни по начин, който е 
несъвместим с тази цел. 

2. Когато лични данни се обработват за целите на мони 
торинга и оценката съгласно дял VII, глава III, както и за 
целите на статистиката, те се правят анонимни и се обработват 
единствено в обобщен вид. 

3. Личните данни се обработват в съответствие с правилата на 
Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001. По- 
конкретно такива данни не се съхраняват във вид, който 
позволява идентифицирането на субекта на данните, за срок, 
по-дълъг от необходимото за целите, за които тези данни са 
събрани или за които са подложени на допълнителна обработка, 
като се имат предвид минималните срокове за съхранение на 
данни, предвидени в приложимото национално право и право 
на Съюза. 

4. Държавите членки информират субектите на данни, че 
личните им данни могат да бъдат обработвани от национални 
органи и органи на Съюза в съответствие с параграф 1 и че във 
връзка с това те се ползват с правата, предвидени в правилата за 
защита на данните съответно в Директива 95/46/ЕО и в 
Регламент (ЕО) № 45/2001. 

5. Настоящият член е съобразен с разпоредбите на членове 
111—114.
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Член 118 

Степен на изпълнение 

Държавите членки носят отговорност за изпълнението на 
програмите и задачите съгласно настоящия регламент до 
степента, която смятат за уместна, в съответствие с тяхната 
приложима институционална, правна и финансова рамка и при 
спазване на настоящия регламент и други имащи отношение 
правила на Съюза. 

Член 119 

Отмяна 

1. Регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) 
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) 
№ 485/2008 се отменят. 

Член 31 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 обаче и съответните 
правила за изпълнение продължават да се прилагат до 
31 декември 2014 г. 

2. Позоваванията на отменените регламенти се смятат за позо 
вавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата 
на съответствието в приложение III. 

Член 120 

Преходни мерки 

За да се осигури безпрепятствен преход от разпоредбите на 
отменените регламенти, посочени в член 118, към разпоредбите, 
установени в настоящия регламент, на Комисията се предоставя 
правомощието да приеме делегирани актове съгласно член 115 
по отношение на случаите, за които може да се приложат 
дерогации от правилата, предвидени в настоящия регламент, 
или допълнения към тези правила. 

Член 121 

Влизане в сила и прилагане 

1. Настоящият регламент влиза в сила в деня на публику 
ването му в Официален вестник на Европейския съюз. 

Прилага се от 1 януари 2014 г. 

2. Прилагат се обаче следните разпоредби както следва: 

а) членове 7, 8, 16, 5, 26 и 43 — от 16 октомври 2013 г.; 

б) членове 18 и 40за разходите, направени след 16 октомври 
2013 г.; 

в) член 52 — от 1 януари 2015 г. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави 
членки. 

Съставено в Брюксел на 17 декември 2013 година. 

За Европейския парламент 
Председател 

M. SCHULZ 

За Съвета 
Председател 

V. JUKNA
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СМЕКЧАВАНЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И 
АДАПТИРАНЕТО КЪМ НЕГО, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И ОПАЗВАНЕТО НА ВОДИТЕ СЪГЛАСНО 

ЧЛЕН 12, ПАРАГРАФ 3, БУКВА Г) 

Смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него: 

— Информация относно бъдещото въздействие на изменението на климата в съответните региони, на емисиите на 
парникови газове за съответните земеделски практики и относно приноса на селскостопанския сектор за смекчаване 
на последиците чрез подобрени земеделски и агролесовъдни практики и чрез разработване на проекти за възобновяема 
енергия в земеделските стопанства и подобряване на енергийната им ефективност. 

— Информация в помощ на земеделските стопани при планиране на най-успешните вложения в устойчивостта на техните 
стопанства на климатични изменения и относно фондовете на Съюза, които могат да се използват за тази цел; и по- 
специално информация относно адаптирането на земеделската земя към климатичните изменения и дългосрочните 
промени, както и информация за начините за предприемане на практически агрономични мерки за повишаване на 
устойчивостта на стопанствата на наводнения и засушавания, както и информация как да подобрят и оптимизират 
равнищата на въглерод в почвата. 

Биологично разнообразие: 

— Информация относно положителния характер на взаимовръзката между биологичното разнообразие и устойчивостта на 
селскостопанската екосистема, и разпределянето на риска, и също така относно връзката между монокултурите и 
податливостта на погиване/увреждане на културите, причинено от вредители и екстремни климатични условия 

— Информация относно най-добрите начини за предотвратяване на разпространението на чужди инвазивни видове и 
причините, поради които това е важно за ефективното функциониране на екосистемата и нейната устойчивост на 
климатични изменения, включително информация относно достъпа до финансиране на схеми за ликвидиране, когато 
се предполагат допълнителни разходи 

Опазване на водите: 

— Информация относно напоителни системи с ниско налягане и начините за оптимизиране на захранваните с дъждовна 
вода системи, за да се насърчи ефикасното потребление на водата. 

— Информация относно намаляване на потреблението на вода в селското стопанство, включително избора на култури, 
относно използването на хумус в почвата за задържане на по-големи количества вода и относно намаляване на нуждата 
от напояване. 

Общи 

— Обмен на добри практики, обучение и изграждане на капацитет (приложими към Смекчаване на последиците от 
изменението на климата и адаптиране към него, Биологично разнообразие и Опазване на водите, посочени по-горе в 
настоящото приложение).
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ПРАВИЛА ЗА КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 93 

ЗИУ: Законоустановено изискване за управление 

ДЗЕС: Стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята 

Област Основен въпрос Изисквания и стандарти 

Околна среда, 
изменение на 
климата, добро 
земеделско 
състояние на 
земята 

Води ЗИУ 1 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. 
за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 
селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., 
стр. 1) 

Членове 4 и 5 

ДЗЕС 1 Изграждане на буферни ивици по продължението на 
водните басейни ( 1 ) 

ДЗЕС 2 При използване на вода за напояване, подлежащо на 
разрешение — спазване на разрешителните процедури 

ДЗЕС 3 Защита на подпочвените води от замърсяване: забрана за 
директно изхвърляне в подпочвените води и мерки за 
предотвратяване на непрякото замърсяване на тези води 
чрез изхвърляне на земята и последващо просмукване в 
почвата на опасни вещества, изброени в приложението 
към Директива 80/68/ЕИО във вида, в който е в сила в 
последния ден от нейното действие, доколкото има 
отношение към селскостопанската дейност. 

Почви и 
въглеродни 
запаси 

ДЗЕС 4 Минимална почвена покривка 

ДЗЕС 5 Минимално управление на земите съобразно специ 
фичните местни условия с цел ограничаване на ерозията 

ДЗЕС 6 Поддържане на нивото на органични вещества в почвата 
посредством подходящи практики, включително забрана 
за изгаряне на стърнищата от полски култури, освен от 
съображения, свързани със здравето на растенията ( 2 ) 

Биологично 
разнообразие 

ЗИУ 2 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на 
дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7) 

Член 3, 
параграф 1, 
член 3 
параграф 2, 
буква б), член 
4, параграфи 
1, 2 и 4 

ЗИУ 3 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора 
и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7) 

Член 6, 
параграфи 1 
и 2 

Ландшафт, 
минимално 
ниво на 
поддържане 

ДЗЕС 7 Запазване на особеностите на ландшафта, включително, 
където е приложимо, живи плетове, езера, канавки, 
дървета в редица, в група или изолирани, синори и 
тераси, включително забрана за рязане на живи плетове 
и дървета по време на размножителния период и периода 
на отглеждане при птиците и по възможност мерки за 
избягване на инвазивни растителни видове. 

Обществено 
здраве, здраве 
на животните и 
на растенията 

Безопасност 
на храните 

ЗИУ 4 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и 
на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на 
общите принципи и изисквания на законодателството в 
областта на храните, за създаване на Европейски орган 
за безопасност на храните и за определяне на процедури 
относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., 
стр. 1) 

Член 14, член 
15, член 17, 
параграф 1 ( 3 ) 
и членове 18, 
19 и 20

BG L 347/602 Официален вестник на Европейския съюз 20.12.2013 г.



Област Основен въпрос Изисквания и стандарти 

ЗИУ 5 Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. 
относно забрана на употребата на определени субстанции 
с хормонално или тиреостатично действие и на бета- 
агонисти в животновъдството и за отмяна на Директиви 
81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО (ОВ L 125, 
23.5.1996 г., стр. 3) 

Член 3, букви 
а), б), г) и д) и 
членове 4, 5 
и 7 

Иденти 
фикация и 
регистрация 
на 
животните 

ЗИУ 6 Директива 2008/71/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. 
относно идентификацията и регистрацията на прасета 
(ОВ L 213, 8.8.2005 г., стр. 31) 

Членове 3, 4 
и 5 

ЗИУ 7 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент 
и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за 
идентификация и регистрация на едър рогат добитък и 
относно етикетирането на говеждо месо и продукти от 
говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820.97 
на Съвета(ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1) 

Членове 4 и 7 

ЗИУ 8 Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 
2003 г. за създаване на система за идентификация и 
регистрация на животни от рода на овцете и козите и 
за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на 
Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 
9.1.2004 г., стр. 8). 

Членове 3, 4 
и 5 

Болести по 
животните 

ЗИУ 9 Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на 
правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои 
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 
31.5.2001 г., стр. 1) 

Членове 7, 11, 
12, 13 и 15 

Продукти за 
растителна 
защита 

ЗИУ 10 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на 
пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на 
директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ 
L 309, 24.11.2009 г., стр. 1) 

Член 55, 
първо и второ 
изречение 

Хуманно 
отношение към 
животните 

Хуманно 
отношение 
към 
животните 

ЗИУ 11 Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 декември 
2008 г. за определяне на минимални стандарти за 
защита на телетата (ОВ L 10, 15.1.2009 г., стр. 7) 

Членове 3 и 4 

ЗИУ 12 Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 
2008 г. относно определяне на минималните стандарти 
за защита на свинете(ОВ L 47, 18.2.2009 г., стр. 5) 

Член 3 и 
член 4 

ЗИУ 13 Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. 
относно защитата на животни, отглеждани за селскосто 
пански цели(ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23) 

Член 4 

( 1 ) Буферните ивици по ДСЕС както във, така и извън уязвимите зони, определени съгласно член 3, параграф 2 от Директива 91/676/ЕИО, 
трябва да спазват най-малко изискванията за условията за използване на торове в близост до водни басейни, определени в буква А, точка 
4 от приложение II към Директива 91/676/ЕИО, които се прилагат в съответствие с програмите за действие на държавите членки, 
определени съгласно член 5, параграф 4 от Директива 91/676/ЕИО. 

( 2 ) Изискването може да се ограничи до обща забрана за изгаряне на стърнищата от полски култури, но дадена държава членка може да 
реши да предвиди допълнителни изисквания. 

( 3 ) Както се прилагат по-специално от: 
— член 14 от Регламент (ЕО) № 470/2009 и приложението към Регламент (ЕО) № 37/2010, 
— Регламент (ЕО) № 852/2004: член 4, параграф 1 и приложение I, част А, точка II, подточка 4, букви ж), з) и й), подточка 5, букви е) 

и з), подточка 6; точка III, подточка 8, букви а), б), г) и д) и подточка 9, букви a) и в), 
— Регламент (ЕО) № 853/2004: член 3, параграф 1 и приложение III, раздел IХ, глава I (точка I, подточка 1, букви б), в), г), д); точка I, 

подточка 2, буква a), подточки i), ii), и iii), буква б, подточки i) и ii), буква в); точка I, подточка 3; точка I, подточка 4; точка I, 
подточка 5; точка II-A, подточки 1, 2, 3, и 4; точка II-Б, подточка 1, букви a) и г), точка 2, точка 4, букви a) и б), приложение III, 
раздел Х, глава I, точка 1, 

— Регламент (ЕО) № 183/2005: член 5, параграф 1 и приложение I, част А, точка I, подточка 4, букви д) и ж); точка II, подточка 2, 
букви a), б) и e), член 5, параграф 5 и приложение III, точки 1 и 2, член 5, параграф 6 и 

— Регламент (ЕО) № 396/2005: член 18.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТO 

1. Регламент (ЕИО) № 352/78 

Регламент (ЕИО) № 352/78 Настоящият регламент 

Член 1 Член 43, параграф 1, буква e) 

Член 2 Член 43, параграф 2 

Член 3 Член 46, параграф 1 

Член 4 — 

Член 5 — 

Член 6 — 

2. Регламент (ЕО) № 2799/98 

Регламент (ЕО) № 2799/98 Настоящият регламент 

Член 1 — 

Член 2 Член 105, параграф 2 и член 106 

Член 3 Член 106 

Член 4 — 

Член 5 — 

Член 6 — 

Член 7 Член 107 

Член 8 Член 108 

Член 9 — 

Член 10 — 

Член 11 — 

3. Регламент (ЕО) № 814/2000 

Регламент (ЕО) № 814/2000 Настоящият регламент 

Член 1 Член 45, параграф 1 

Член 2 Член 45, параграф 2 

Член 3 — 

Член 4 — 

Член 5 — 

Член 6 — 

Член 7 — 

Член 8 Член 45, параграф 5 

Член 9 — 

Член 10 Член 45, параграф 4 и член 116 

Член 11 —
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4. Регламент (ЕО) № 1290/2005 

Регламент (ЕО) № 1290/2005 Настоящият регламент 

Член 1 Член 1 

Член 2 Член 3 

Член 3 Член 4 

Член 4 Член 5 

Член 5 Член 6 

Член 6 Член 7 

Член 7 Член 9 

Член 8 Член 102 

Член 9 Член 58 

Член 10 Член 10 

Член 11 Член 11 

Член 12 Член 16 

Член 13 Член 19 

Член 14 Член 17 

Член 15 Член 18 

Член 16 Член 40 

Член 17 Член 41, параграф 1 

Член 17a Член 41, параграф 2 

Член 18 Член 24 

Член 19 Член 27 

Член 20 Член 28 

Член 21 Член 29 

Член 22 Член 32 

Член 23 Член 33 

Член 24 Член 34 

Член 25 Член 35 

Член 26 Член 36 

Член 27 Член 41, параграф 1 

Член 27a Член 41, параграф 2 

Член 28 Член 37 

Член 29 Член 38 

Член 30 Член 51 

Член 31 Член 52 

Член 32 Членове 54 и 55 

Член 33 Членове 54 и 56 

Член 34 Член 43
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Регламент (ЕО) № 1290/2005 Настоящият регламент 

Член 35 — 

Член 36 Член 48 

Член 37 Член 47 

Член 38 — 

Член 39 — 

Член 40 — 

Член 41 Член 116 

Член 42 — 

Член 43 Член 109 

Член 44 Член 103 

Член 44a Член 113, параграф 1 

Член 45 Член 105, параграф 1 и член 106, параграфи 3 и 4 

Член 46 — 

Член 47 Член 119 

Член 48 Член 120 

Член 49 Член 121 

5. Регламент (ЕО) № 485/2008 

Регламент (ЕО) № 485/2008 Настоящият регламент 

Член 1 Член 79 

Член 2 Член 80 

Член 3 Член 81 

Член 4 — 

Член 5 Член 82, параграфи 1, 2 и 3 

Член 6 Член 82, параграф 4 

Член 7 Член 83 

Член 8 Член 103, параграф 2 

Член 9 Член 86 

Член 10 Член 84 

Член 11 Член 85 

Член 12 Член 106, параграф 3 

Член 13 — 

Член 14 — 

Член 15 Член 87 

Член 16 — 

Член 17 —
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Съвместно изявление на Европейския парламент и Съвета относно кръстосаното спазване 

Съветът и Европейският парламент приканват Комисията да наблюдава транспонирането и прилагането от 
държавите членки на Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на политиката за водите и на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива 
употреба на пестициди и където е целесъобразно, след прилагането на тези директиви във всички държави 
членки и определянето на задълженията, които се прилагат пряко за земеделските стопани, да направи 
законодателно предложение за изменение на настоящия регламент с оглед включването на съответните 
части от директивите в системата за кръстосано спазване.
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