МЯРКА 213 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000".
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФЕРМЕРИТЕ:

ÇÀ ÑÂÅÒÎÂÍÎ ÇÀÑÒÐÀØÅÍÈ ÂÈÄÎÂÅ
È ÒÅÕÍÈÒÅ ÌÅÑÒÎÎÁÈÒÀÍÈß

• Да са земеделски стопани, регистрирани в ИСАК, които
притежават, арендуват или наемат земеделски земи,
попадащи в обхвата на европейската екологична мрежа
Натура 2000 и за тях има издадена заповед за обявяването им като защитена зона.
• Да спазват съответните забрани и ограничения за
конкретната защитена зона, разписани в заповедта на
Министъра на околната среда и водите, да поддържат
земята в добро земеделско и екологично състояние .
• Да са заявили минимален размер на стопанството 0.3
хектара, като минималният размер на всеки парцел е
0.1 хектара.
• Поетият ангажимент е в рамките на 1 година.

Размерът на финансовата помощ е различен за всеки
вид забрана за земеделска дейност.
ПО МЯРКА 213 СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ОТ 1
МАРТ ДО 15 МАЙ БЕЗ САНКЦИЯ.
ФЕРМЕРИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ НЕ МОГАТ ДА
КАНДИДАТСТВАТ ЕДНОВРЕМЕННО ПО ДВЕТЕ МЕРКИ –
213 И 214, С ЕДНА И СЪЩА ПЛОЩ.
Изключение е комбинирането на дейностите по мярка
213 с направление „Въвеждане на сеитбообращение за
опазване на почвите и водите“ по мярка 214.

© Димитър Градинаров

Дълбоко почитан в древността, познат като птицата
на фараоните, днес египетският лешояд е на прага на
изчезването. Белязан с етикета „световно застрашен”, видът е една от най-бързо изчезващите птици в
Европа. Само за половин век, числеността му е намаляла с 50% и е изчезнал в 9 държави. Някога широко
разпространен и многоброен на Балканите, понастоящем египетският лешояд е представен в района с
по-малко от 80 двойки. Страната ни приютява около
40% от балканската популация, като видът е включен в
Червената книга на България и е под закрила на Закона
за биологичното разнообразие. Всеки един от нас може
да помогне за опазването на последните египетски
лешояди като част от природното наследство на
страна ни – www.LifeNeophron.eu
Тази листовка се издава в рамките на проект:
LIFE+ „СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ
ЛЕШОЯД (NEOPHRON PERCNOPTERUS) В БЪЛГАРИЯ И
ГЪРЦИЯ” (LIFE10 NAT/BG/000152)

КОНТАКТИ
Българско дружество за защита на птиците
Тел. 02 9799 500
Mоб. 0878 599 385
Е-mail: edita.difova@bspb.org

www.bspb.org
www.LifeNeophron.eu
© Димитър Градинаров
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ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛОВИЯ
ЗА ЖИВОТ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ И
РАСТЕНИЯ.
За да предотврати и намали изчезването на редки
животни и птици в резултат на земеделските практики, Европейският съюз въвежда компенсаторни плащания за земеделските стопани, които са готови да
прилагат по-нископродуктивни земеделски практики,
допринасящи за опазването на околната среда. Това са
така наречените агроекологични плащания (Мярка 214)
от Ос 2 на Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР). Друга мярка, целяща да компенсира фермерите,
чиито земи се намират в европейската екологична
мрежа Натура 2000, са плащанията по Мярка 213 от
същата Ос 2 на ПРСР.

РАЗОРАВАНЕТО НА ЗАТРЕВЕНИТЕ ПЛОЩИ Е ОСНОВНА
ЗАПЛАХА ЗА СВЕТОВНО ЗАСТРАШЕНИТЕ ВИДОВЕ
ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД И ЦАРСКИ ОРЕЛ.

ОТ 2012 Г. СТАРТИРАХА НОВИ АГРОЕКОЛОГИЧНИ
ДЕЙНОСТИ ПО МЯРКА 214, НАСОЧЕНИ КЪМ
ОПАЗВАНЕ МЕСТООБИТАНИЯТА НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД И ЦАРСКИЯ ОРЕЛ.
Прилагането на дейностите се осъществява в
земеделски парцели, които с цялата си площ попадат в
специализиран слой на местообитанията на египетския лешояд и царския орел. Изискване за първата
дейност е парцелите, с които се кандидатства да
попадат и във физически блокове, които през референтната за дейността 2011 г. са с начин на трайно
ползване „обработваема земя” в Системата за
идентификация на земеделските парцели.

Компенсаторното плащане е 324 евро на хектар
ЗА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ НЕГО, ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ
СТОПАНИН, ЧИИТО ЗЕМИ СА МЕСТООБИТАНИЯ НА
ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД ИЛИ ЦАРСКИ ОРЕЛ ТРЯБВА ДА
ИЗПЪЛНИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
• Да превърне обработваемите земи, които са местообитания на египетски лешояд или на царски орел, в
пасища и в последствие да ги поддържа екстензивно
чрез паша или косене.

• През първата година от прилагането на дейността до
30 септември да осигури засяване на площите с тревна
житна смеска.
• Да представи разходно-оправдателни документи до 30
септември на първата година за изпълнението на
поетото задължение за количество минимум 50 кг на
хектар.
• Да не разорава създадените затревени площи при
осъществяването на дейността.
Списък на землищата, в които има местообитания на
египетския лешояд или на царския орел, е приложен към
Наредба 11 от 6 април 2009 г., изм. и доп. ДВ бр.24 от 12
март 2013 г.
ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ОБЩОТО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ И СЕ ПОДАВА В СРОК ОТ 1 ДО 30 МАРТ
НА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ
ПО „ЗЕМЕДЕЛИЕ”.
НА КАКВИ ИЗИСКВАНИЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ФЕРМЕРИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ ПО МЯРКА 214 „АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ”?
• Да са регистрирани в ИСАК и да притежават, арендуват или наемат минимум 0,5 хектара земя при минимален размер на земеделския парцел 0,1 хектара.
• Да спазват изискванията на избраната от тях
агроекологична дейност за период от 5 години.

Легенда

• Да преминат през курс на основно агроекологично
обучение през първите две години след включване в
мярката.
• Да водят дневник на стопанството.

Слой за хищни птици
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