
В отговор на поставения въпрос Ви информираме следното: 

Нормативно установените изисквания относно допустимостта за подпомагане на 

дадени земеделски площи са регламентирани в Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за 

критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки 

за плащане на площ. На този линк може да се запознаете с цялата наредба: 

https://www.dfz.bg/assets/15823/NAREDBA_2_ot_26032018_g_za_kriteriite_za_dopustimo

st_na_zemedelskite_plosi_za_podpomagane_po_shemi_i.pdf 

 

За да бъдат допустими за подпомагане постоянно затревените площи трябва да бъдат 

изпълнени следните изисквания: 

 Не трябва да има повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина 

над 0.5 м., които да са разположени мозаечно. За храсти като орлова папрат, 

чемерика, айлант, къпина, клек, хвойна и аморфа независимо от височината. 

"Мозаечно разположение" е, когато храстите и дърветата са с гъстота, позволяваща 

безпрепятствено преминаване на животни при пашуване или безпрепятствено косене, и 

когато единичните обекти са под 100 кв. м с плътна тревна покривка между тях. 

 Когато върху затревените площи има разположени на тях сгради, съоръжения, 

скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени, те също трябва да са 

разпръснати или да заемат не повече от 10 % от общата площ, след изключване 

на компактните (над 100 кв. м.) неподходящи за подпомагане площи.  

Ливадите за косене са допустими за подпомагане, когато отговарят на 

горепосочените изисквания и в зависимост от климатичните условия и почвените 

характеристики на земята са извършени коситби, които осигуряват максимална 

височина на тревостоя 0,7 м във всеки момент на годината.  

Постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване 

на паша или косене, са допустими за подпомагане, когато отговарят на горепосочените 

изисквания и върху тях са извършени минималните дейности (подрязване на тревата 

и/или премахване на плевели и храсти, почистване и обработка с хербициди), които 

осигуряват максимална височина на тревостоя 0,35 м във всеки момент на 

годината. Заявяване за подпомагане на постоянни или временни пасища се извършва 

при спазване на гъстота от минимум 0,15 животински единица (ЖЕ) на хектар. 

Не са допустими за подпомагане постоянно затревени площи или тези части от тях, 

за които при проверка на място се установи, че са били изгаряни, освен когато 

ползвателят на площта представи документ от компетентна структура на 

Министерството на вътрешните работи за осигуряване на пожарна безопасност, че 

пожарът е резултат на природно явление или на действия на други лица. 

Бихме искали да ви информираме, че по отношение на поддържане на 

съществуващи постоянно затревени площи, попадащи обхвата на защитените зони по 

чл.3, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000), трябва да се спазват 

забраните за земеделска дейност, включени в издадените от министъра на околната среда 

и водите заповеди за обявяване на съответната защитена зона, както следва: 

1. забрана за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и 

група дървета), при ползването на земеделски земи като такива; 

2. забрана за косене на ливадите: 

а) до 1 юли; 

б) от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли; 

https://www.dfz.bg/assets/15823/NAREDBA_2_ot_26032018_g_za_kriteriite_za_dopustimost_na_zemedelskite_plosi_za_podpomagane_po_shemi_i.pdf
https://www.dfz.bg/assets/15823/NAREDBA_2_ot_26032018_g_za_kriteriite_za_dopustimost_na_zemedelskite_plosi_za_podpomagane_po_shemi_i.pdf


в) от периферията към центъра, преди 15 юни; 

3. забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в 

селското стопанство; 

4. забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. 

Може да проверите дали вашите площи попадат в такава зона на следния линк: 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites 

Ако естествените ливади попадат в слой „Постоянно затревени площи“ земеделският 

стопанин не трябва да ги преобразува или разорава. Само министърът на земеделието 

и храните със заповед може в срок до 1 март, по изключение може да разреши на 

земеделският стопанин преобразуването им  в друг вид земеделски площи, включени в 

слой „Постоянно затревени площи”, извън обхвата на защитените зони по чл.3, ал.1, т.1 

от Закона за биологичното разнообразие, които са негова собственост, при условие че 

друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ. 
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