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Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

(Обн. ДВ. бр.58 от 1998г., изм. ДВ. бр.79 и бр.153 от 1998г., ДВ. бр.12, бр.26, бр.86 и бр.113 от 1999г., ДВ. бр.24 2000г., ДВ. бр.34 и бр.41 от 2001г., ДВ. бр.46 и бр.96 от 2002г., доп. ДВ. бр.18 от 2004г., изм. ДВ. бр.14 и бр.105 от 2005г., ДВ. бр.18, бр.30, бр.34, бр.59, бр.96 и бр.108 от 2006г., ДВ. бр.13 и бр.59 от 2007г., ДВ. бр.16, бр.36, бр.43 и бр.100 от 2008г., ДВ. бр.12, бр.32, бр.82 и бр.85 от 2009г.,ДВ. бр.59 от 2010г., ДВ. бр.8 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 2012г., ДВ. бр.15,  бр.66 и бр.101 от 2013г.)


§ 1. В чл. 14, ал. 1 се създават нови т. 12 и 13:
„12. до двадесет и пет на сто от сумите, получени в резултат на прилагането на намаленията и изключванията, при прилагане на кръстосаното съответствие;
13. до двадесет на сто от възстановените от бенефициентите, вследствие на нередности или небрежност суми, под формата на фиксирана такса за разходи по възстановяването;”.

§ 2. В чл. 19, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. одобрява размера на средствата по схемите за национални доплащания;”.

§ 3. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Алинея 3 не са прилага по отношение на подлежащи на възстановяване суми по отделни схеми или мерки, изплатени от европейските фондове, които без лихвите не надвишават левовата равностойност на 100 евро.”.
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 4. Създава се чл. 33а и чл.33б:
„Чл. 33а. (1) Министерството на земеделието и храните създава в системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“, който включва площите в добро земеделско състояние в рамките на всеки физически блок, въз основа на критериите, определени в наредбата по чл. 40, ал. 3. 
(2) Данните в системата за идентификация на земеделските парцели, които се отнасят до физическите блокове и специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние“ се обновява ежегодно с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите. Обхвата на специализирания слой се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните по ред, определен в наредбата по чл. 30, ал. 6. 
(3) Министерството на земеделието и храните създава слой „Постоянни пасища”, с цел запазване на постоянните пасища, който се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните, по ред определен в наредбата по чл. 30, ал. 6.
(4) Включените в слоя по ал. 3 площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянни пасища.

Чл. 33б. (1) Забранява се преобразуването и разораването от земеделските стопани на постоянните пасища, включени в слой „Постоянни пасища”.
(2) Министърът на земеделието и храните може, в срок до 1-ви март, по изключение да разреши със заповед на земеделски стопанин преобразуване или разораване на постоянни пасища, включени в слой „Постоянни пасища”, които са негова собственост, при условие, че друга площ в стопанството, бъде съответно преобразувано в постоянно пасище. 
(3) Контролът за спазване на ал. 1 се упражнява от Разплащателната агенция, чрез извършване на проверки по реда на чл. 37 или от определени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.
 (4) Когато земеделски стопанин е преобразувал или разорал постоянно пасище включено в слой „Постоянни пасища” без разрешение, министърът на земеделието и храните издава заповед, с която разпорежда възстановяване на тази площ в постоянно пасище, в 6 - месечен срок.”.

§ 5. Член 41 се изменя така: 
„Чл. 41. (1) Земеделските стопани, които ползват земеделска площ въз основа на правно основание, могат да кандидатстват за плащане по Схемата за единно плащане на площ. Ползватели на земеделски площи могат да бъдат:
1. техните собственици;
2. арендатори;
3. наематели;
4. кооперации, на които са предоставени имоти за съвместна обработка;
5. ползватели на земеделски земи по чл. 37в, ал. 4 или 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
(2) Правното основание за ползване на земеделски земи по ал. 1 се доказва със:
1. нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, или решения по чл. 37е, ал. 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
2. договори за аренда или за наем на земеделски земи;
3. договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване;
4. заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 или 12 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
5. заповеди на министъра на земеделието и храните или на кметовете по чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
6. съдебни решения, които заместват актове по т. 1;
7. разрешителни за паша по чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии с включени в тях кадастрални номера или номера по Картата на възстановената собственост на ползваните имоти. 
(3) Кандидатите за подпомагане по ал. 1 подават заявление по чл. 32, ал. 1 за съответната календарна година, след регистриране на правните основания за ползваните от тях земеделски площи в общинските служби по земеделие, по местонахождение на площите. Правните основания за ползване на площите се регистрират в специализиран софтуерен продукт, създаден от Министерството на земеделието и храните.
(4) Общинските служби по земеделие проверяват представените им заявления за подпомагане за наличие на правно основание по ал. 1, за ползване на заявените земеделски площи от кандидатите за подпомагане, чрез специализирания софтуерен продукт по ал. 3. Общинските служби по земеделие не въвеждат информацията, съгласно чл. 32, ал. 4 в системата по чл. 31, ал. 1, за заявените за подпомагане земеделски площи, за които не бъде установено правно основание за тяхното ползване и когато ползвателят на земята не е направил вноската по 37в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.   
(5) Условията и реда за прилагане на ал. 3 и 4 се уреждат с наредбата по чл. 32, ал. 5.”

§ 6. В чл. 42 думите „след съгласуване с Европейската комисия” се заличават.

§ 7. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. заявените за подпомагане площи са включени в специализирания слой по чл. 33а, ал. 1;“. 
2. В ал. 3:
а) в т. 2 думите „Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние” се заменят с „изискванията за кръстосано съответствие”;
б) в т. 4 накрая се добавя „или е заявил площи, които не отговарят на условията за допустимост за подпомагане, определени в наредбата по чл. 40, ал. 3”.
в) създават се т. 6 и 7:
„6. заявените за подпомагане площи не са включени в специализирания слой по чл. 33а, ал. 1 за съответната година;
7. кандидатът за подпомагане не е ползвател на заявените земеделски площи.”.
3. Алинея 5 се отменя.

§ 8. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. Министърът на земеделието и храните определя с наредби специалните изисквания за участие във всяка одобрена схема за национални доплащания и за специфично подпомагане.“

§ 9. В чл. 46 думите „на площ подават заявление за съответната календарна година заедно“ се заменят със „заявяват подпомагане за съответната календарна година“. 

§ 10. В чл. 47, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „ал. 2“ се заличават.
2. В т. 5 думите „Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние” се заменят с „изискванията за кръстосано съответствие”.
3. Създава се т. 7:
 „7. кандидатът за подпомагане не е ползвател на заявените земеделски площи.”.

§ 11. Създава се чл. 49а:
„Чл. 49а. Който наруши забраната по чл. 33б, ал. 1 или не изпълни задължението по чл. 33б, ал. 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 10000 лв.”.

§ 12. В чл. 50, ал. 1 се създава изречение второ: „Нарушенията по чл. 49а се установяват с актове на определени от изпълнителния директор на фонда служители или от определени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.”.

§ 13. В глава пета Администратовнонаказателни разпоредби се създава чл. 52:
„Чл. 52. (1) Земеделски производител, който в нарушение на закона получи ваучери за гориво се наказва с глоба за физическите лица в размер от 2000 до 5000 лева, а за юридическите лица с имуществена санкция в размер от 5000 до 10000 лева.
(2) Земеделски производител, който използва не по предназначение: 
1. ваучери за гориво; 
2. газьол, който е закупен с ваучери за гориво, 
се наказва с глоба - за физическите лица в размер от 2000 до 5000 лв., а за юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 5000 до 10000 лв.
(3) Деянията по ал. 1 и 2 не се наказват, когато са извършени по непредпазливост.
(4) В случаите по ал. 1 и 2 земеделският производител е длъжен да възстанови номиналната стойност на получените ваучери, ведно със законната лихва от датата на получаване им.
(5) Актовете за нарушения по ал. 1 и 2 се съставят от длъжностните лица от  съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие”, на които е възложено да извършват проверките.
(6) Наказателните  постановления се издават от директора на  съответната областна дирекция на Държавен фонд   „Земеделие” или от оправомощени от него длъжностни лица.
(7) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”. 

§ 14. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава нова т. 52:
„52. „Кръстосано съответствие” са законоустановените изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние. Кръстосаното съответствие включва изисквания в областите на общественото здраве, здравето на животните и растенията, околната среда и хуманното отношение към животните.”. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 16. Параграф 5 влиза в сила от 1 януари 2015 г. 


Ñîôèÿ, ….02.2014 ã.		Âíîñèòåëè:












Ì Î Ò È Â È
êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà 
Çàêîíà çà ïîäïîìàãàíå íà çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè

Çàêîíúò çà ïîäïîìàãàíå íà çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè óðåæäà ïðèëàãàíåòî â Áúëãàðèÿ íà Ñõåìàòà çà åäèííî ïëàùàíå íà ïëîù, êîÿòî ñå ôèíàíñèðà îò Åâðîïåéñêèÿ ôîíä çà ãàðàíòèðàíå íà çåìåäåëèåòî. Òîâà å åâðîïåéñêàòà ñõåìà çà ïîäïîìàãàíå, îò êîÿòî ñå âúçïîëçâàò íàé-ãîëÿì áðîé áåíåôèöèåíòè, êàòî ïðåç òàçè ãîäèíà êàíäèäàòèòå çà ïîäïîìàãàíå ñà íàä 90 õèëÿäè. Òúé êàòî Ñõåìàòà çà åäèííî ïëàùàíå íà ïëîù å ìàêñèìàëíî îïðîñòåíà è äîñòúïíà, ñòåïåíòà íà óñâîÿåìîñò íà ñðåäñòâàòà ïî íåÿ å íàä 90%. Âúïðåêè òåçè ïîêàçàòåëè, ïðè ïðèëàãàíå íà Ñõåìàòà çà åäèííî ïëàùàíå íà ïëîù ñúùåñòâóâàò ðåäèöà ïðîáëåìè. Åäèí îò òÿõ å óñòàíîâÿâàíåòî íà äåéñòâèòåëíèòå ïîëçâàòåëè íà çàÿâåíèòå ïëîùè. Îñâåí òîâà å íåîáõîäèìî äà ñå âúâåäå çàáðàíà çà ðàçîðàâàíå íà ïàñèùàòà è çà ïðîìÿíà íà òðàéíîòî èì ïðåäíàçíà÷åíèå çà ïîëçâàíå, òúé êàòî â çàêîíîäàòåëñòâîòî íà ÅÑ å âúâåäåíî çàäúëæèòåëíî ïðîöåíòíî ñúîòíîøåíèå ìåæäó îáùàòà çåìåäåëñêà ïëîù, äåêëàðèðàíà îò çåìåäåëñêèòå ñòîïàíè è ïîñòîÿííèòå ïàñèùà, êîåòî âñÿêà äúðæàâà-÷ëåíêà ñëåäâà äà ïîääúðæà. Ðåøàâàíåòî íà òåçè ïðîáëåì íàëàãà èçìåíåíèå íà  Çàêîíà çà ïîäïîìàãàíå íà çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè, ïîðàäè ñëåäíèòå ïðè÷èíè:
1. Îñíîâíî èçèñêâàíå íà åâðîïåéñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî çà ïîëó÷àâàíå íà äèðåêòíè ïëàùàíèÿ ïî Ñõåìàòà çà åäèííî ïëàùàíå íà ïëîù, êîåòî å îòðàçåíî è â çàêîíà, å êàíäèäàòúò çà ïîäïîìàãàíå äà ïîëçâà çàÿâåíèòå ïëîùè, êàòî ãè ïîääúðæà â äîáðî çåìåäåëñêî ñúñòîÿíèå. Âúâ âðúçêà ñ òîâà Çàêîíúò çà ïîäïîìàãàíå íà çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè òðÿáâà äà îïðåäåëè êîé å äåéñòâèòåëíèÿò ïîëçâàòåë íà çåìåäåëñêèòå ïëîùè è ñúîòâåòíî, êîé ìîæå äà ãè çàÿâÿâà çà ïîäïîìàãàíå. Çà ïîñòèãàíå íà òàçè öåë òðÿáâà äà ñå äàäå îïðåäåëåíèå íà ïîëçâàòåë íà çåìåäåëñêè ïëîùè è äà ñå îïðåäåëÿò äîêóìåíòèòå, ñ êîèòî ìîæå äà ñå äîêàçâà ïîëçâàíåòî. ×ðåç îïðåäåëÿíåòî íà ñòàòóòà íà ïîëçâàòåë íà çåìåäåëñêè ïëîùè è íà÷èíúò íà äîêàçâàíå íà òîçè ñòàòóò, îò åäíà ñòðàíà ùå ñå ïðîòèâîäåéñòâà íà îïèòèòå çà íåçàêîííî ïîëçâàíå íà ñðåäñòâà îò åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå, à îò äðóãà ñå âúâåæäàò êðèòåðèè çà îïðåäåëÿíå íà ïîäëåæàùèòå íà ïîäïîìàãàíå áåíåôèöèåíòè.
Çà äà ñå ãàðàíòèðà åôåêòèâíî óñòàíîâÿâàíå íà ïîëçâàòåëèòå íà çåìåäåëñêèòå çåìè, êàíäèäàòñòâàíåòî çà ïîäïàìàãàíå òðÿáâà äà ñå îáâúðæå ñ ïðåäâàðèòåëíà ðåãèñòðàöèÿ íà ïðàâíèòå îñíîâàíèÿ çà ïîëçâàíå íà çàÿâÿâàíèòå çåìåäåëñêè ïëîùè â ñïåöèàëèçèðàí ñîôòóåðåí ïðîäóêò. Èìåííî ÷ðåç ñîôòóåðíèÿ ïðîäóêò ùå ñå  îïðåäåëè êîé ïîëçâà ñúîòâåòíèòå ïëîùè è ìîæå äà êàíäèäàòñòâà ñ òÿõ çà ïîäïîìàãàíå. Åäíà îò ôóíêöèèòå íà òîçè ïðîäóêò å äà ïîäïîìîãíå àäìèíèñòðèðàíåòî è êîíòðîëà íà äèðåêòíèòå ïëàùàíèÿ ÷ðåç Èíòåãðèðàíàòà ñèñòåìà çà àäìèíèñòðèðàíå è êîíòðîë /ÈÑÀÊ/, çàòîâà íåãîâàòà âðúçêà ñ ÈÑÀÊ å ðåãëàìåíòèðàíà â çàêîíà. Ëîãè÷íà ïîñëåäèöà îò òîâà å çàêîíúò äà ïîñòàíîâè, ÷å ïî Ñõåìàòà çà åäèííî ïëàùàíå íà ïëîù ìîæå äà ñå êàíäèäàòñòâà ñàìî ñ ïëîùè, êîèòî ôèãóðèðàò â ñîôòóåðíèÿ ïðîäóêò íà èìåòî íà êàíäèäàòà çà ïîäïîìàãàíå.
2. Íåîáõîäèìî å ñúçäàâàíå íà ïðàâåí ðåæèì çà îïàçâàíå íà ïîñòîÿííèòå ïàñèùà è ëèâàäèòå. Çàêîíîäàòåëñòâîòî íà ÅÑ âúâåæäà çàäúëæåíèå çà äúðæàâèòå-÷ëåíêè, äà ãàðàíòèðàò ïîääúðæàíåòî íà ñúîòíîøåíèåòî íà çåìÿòà çà ïîñòîÿííè ïàñèùà ñïðÿìî îáùàòà çåìåäåëñêà ïëîù, êàêòî è ÷å òîâà ñúîòíîøåíèå  íÿìà äà íàìàëåå çà ñìåòêà íà ïîñòîÿííè ïàñèùà ñ ïîâå÷å îò 10 % ñïðÿìî ñúîòíîøåíèåòî çà ðåôåðåíòíàòà ãîäèíà, êîÿòî çà Áúëãàðèÿ å 2007 ã. Òåçè èçèñêâàíèÿ ñëåäâà äà íàìåðÿò ñïåöèôè÷íà è ïî-ïîäðîáíà óðåäáà â íàöèîíàëíîòî çàêîíîäàòåëñòâî, âêëþ÷èòåëíî ÷ðåç ñúçäàâàíå íà ïðàâèëà çà èçâúðøâàíå íà êîíòðîë è çà íàëàãàíå íà ñàíêöèè ïðè íåñïàçâàíå íà çàáðàíèòå. Íóæíî å ñúùî òàêà ñúçäàâàíåòî íà ñïåöèàëèçèðàí ñëîé "Ïëîùè â äîáðî çåìåäåëñêî ñúñòîÿíèå" äà áúäå óðåäåíî â çàêîíà è äà áúäàò ðàçïèñàíè òåêñòîâå çà ïðîâåðêèòå è ñàíêöèè.
3. Íåîáõîäèìî å äà áúäàò îïðîñòåíè ïðîöåäóðèòå çà ïðèëàãàíå íà íàöèîíàëíèòå äîïëàùàíèÿ, êàòî ñå ïðåìàõíàò ïðåäâèäåíè â çàêîíà èçëèøíè àêòîâå íà äúðæàâíè îðãàíè. Íàöèîíàëíèòå äîïëàùàíèÿ ñå îäîáðÿâàò îò Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ, à ðàçìåðúò íà ñðåäñòâàòà ïî òÿõ ñå îïðåäåëÿ åæåãîäíî ñ áþäæåòà íà Äúðæàâåí ôîíä „Çåìåäåëèå”. 
4. Ñ öåë íàìèðàíå íà äîïúëíèòåëíè èçòî÷íèöè çà ôèíàíñèðàíå íà Äúðæàâåí ôîíä „Çåìåäåëèå”, òðÿáâà äà ñå óðåäè èçïîëçâàíåòî íà ïðåäâèäåíèòå â çàêîíîäàòåëñòâîòî íà ÅÑ âúçìîæíîñòè ÷àñò îò íàëîæåíèòå ñàíêöèè íà áåíåôèöèåíòèòå äà îñòàíàò â äúðæàâàòà ÷ëåíêà. Çà íàìàëÿâàíå íà ðàçõîäèòå çà ïðèíóäèòåëíî ñúáèðàíå íà íåïðàâîìåðíî ïîëó÷åíè ñóìè, ñëåäâà äà ñå ïðåäâèäè âúçìîæíîñò çà òåçè, êîèòî íå íàäâèøàâàò ëåâîâàòà ðàâíîñòîéíîñò íà 100 åâðî, Äúðæàâåí ôîíä „Çåìåäåëèå” äà íå ïðåäïðèåìà ïðèíóäèòåëíè äåéñòâèÿ
	Èçìåíåíèåòî è äîïúëíåíèåòî íà Çàêîíà çà ïîäïîìàãàíå íà çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè å íàñî÷åíî êúì ïîñòèãàíå íà ñëåäíèòå öåëè:
	Äà ñå ïðåêðàòè ïðàêòèêàòà çà ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèÿ çà ïîäïîìàãàíå ïî Ñõåìàòà çà åäèííî ïëàùàíå íà ïëîù çà çåìåäåëñêè çåìè áåç ïðàâíî îñíîâàíèå çà òÿõíîòî ïîëçâàíå è áåç çíàíèåòî è ñúãëàñèåòî íà òåõíèòå ñîáñòâåíèöè;

Äà ñå ñâåäàò äî ìèíèìóì ñëó÷àèòå íà çàñòúïâàíèÿ íà çàÿâåíè çà ïîäïîìàãàíå çåìåäåëñêè ïëîùè è ñå ñúçäàäå íàäåæäíà áàçà äàííè çà ëèöàòà, êîèòî ïîëçâàò çåìåäåëñêèòå ïëîùè, âêëþ÷åíè â Èíòåãðèðàíàòà ñèñòåìà çà àäìèíèñòðèðàíå è êîíòðîë è çà ñðîêà íà òÿõíîòî ïîëçâàíå;
	Ñïàçâàíå íà íîðìàòèâíî óñòàíîâåíè èçèñêâàíèÿ çà ïîääúðæàíå íà ïîñòîÿííè ïàñèùà.
Â Çàêîíà çà ïîäïîìàãàíå íà çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè ñà ïðåäâèäåíè ñëåäíèòå ïî-âàæíè èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
Â ÷ë. 14, àë. 1 ñå ñúçäàâàò íîâè ò. 14 è ò. 15, êîèòî îïðåäåëÿò êàêúâ ïðîöåíò îò ñóìèòå, ïîëó÷åíè â ðåçóëòàò íà íàìàëåíèÿ è èçêëþ÷âàíèÿ, ïðè ïðèëàãàíå íà êðúñòîñàíîòî ñúîòâåòñòâèå, êàêòî è âúçñòàíîâåíèòå îò áåíåôèöèåíòè ñóìè, âñëåäñòâèå íà íåðåäíîñòè èëè íåáðåæíîñò, ùå ñå ñ÷èòàò çà ïðèõîä íà ÄÔÇ. Â ÷ë. 41 ñå îïðåäåëÿ êîè ëèöà ñà ïîçâàòåëè íà çåìåäåëñêè çåìè, êîèòî ìîãàò äà êàíäèäàòñòâàò çà ïëàùàíå ïî Ñõåìàòà çà åäèííî ïëàùàíå íà ïëîù è èç÷åðïàòåëíî ñà èçáðîåíè àêòîâåòå çà äîêàçâàíå íà ïðàâíî îñíîâàíèå çà ïîëçâàíå íà çåìåäåëñêè çåìè. Ïðåäâèäåíî å çàäúëæåíèå íà êàíäèäàòèòå çà ïîäïîìàãàíå ïðåäâàðèòåëíî äà ðåãèñòðèðàò â ñïåöèàëèçèðàí ñîôòóåðåí ïðîäóêò ïðàâíèòå îñíîâàíèÿ çà ïîëçâàíèòå îò òÿõ çåìåäåëñêè ïëîùè. Ñúçäàâà ñå íîâ ÷ë. 33à, ñ êîéòî ñå äàâà âúçìîæíîñò ìèíèñòúðúò íà çåìåäåëèåòî è õðàíèòå ñúñ çàïîâåä äà îäîáðè îáõâàòà íà ñïåöèàëèçèðàíèÿ ñëîé "Ïëîùè â äîáðî çåìåäåëñêî ñúñòîÿíèå", óðåæäà ñå íà÷èíúò íà îáíîâÿâàíå íà äàííèòå ïî îòíîøåíèå íà ñëîÿ, èçâúðøâàíåòî íà òåðåííèòå ïðîâåðêè è ïðàâîìîùèÿòà íà ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è õðàíèòå ïî îòíîøåíèå íà òÿõ. Ñ àë. 3 íà ÷ë. 33à ñå ñúçäàâà ñëîé „Ïîñòîÿííè ïàñèùà”. Âêëþ÷åíèòå â ñëîÿ ïëîùè ìîãàò äà ñå äåêëàðèðàò çà ïîäïîìàãàíå ñ äèðåêòíè ïëàùàíèÿ ñàìî êàòî ïîñòîÿííè ïàñèùà. Ïðåöèçèðàíè ñà îñíîâàíèÿòà, íà êîéòî Ðàçïëàùàòåëíàòà àãåíöèÿ íàìàëÿâà èëè îòêàçâà ïëàùàíèÿ ïî Ñõåìàòà çà åäèííî ïëàùàíå íà ïëîù è ïî ñõåìèòå çà íàöèîíàëíè äîïëàùàíèÿ. Ñúçäàâà ñå íîâ ÷ë. 49ï, ñ êîéòî ñå çàáðàíÿâà íà çàÿâèòåëèòå äà ïðåîáðàçóâàò è ðàçîðàâàò ïîñòîÿííèòå ïàñèùà. Â ãëàâà ïåòà „Àäìèíèñòðàòèâíî íàêàçàòåëíè ðàçïîðåäáè” ñå ñúçäàâà íîâ ÷ë. 49à, êîéòî ïðåäâèæäà ïàðè÷íà ñàíêöèÿ çà íåñïàçâàíå íà òàçè çàáðàíà è ÷ë. 52, ñ êîéòî ñå óðåæäàò ñàíêöèè, ñâúðçàíè ñ ïðåäîñòàâÿíåòî íà âàó÷åðè çà ãîðèâî. Â Äîïúëíèòåëíàòà ðàçïîðåäáà ñå ñúçäàâà îïðåäåëåíèå íà êðúñòîñàíî ñúîòâåòñòâèå.
Ñ ïðèëàãàíåòî íà èçìåíåíèÿòà è äîïúëíåíèÿòà íà Çàêîíà çà ïîäïîìàãàíå íà çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè ñå î÷àêâà äà áúäàò ïîñòèãíàòè ñëåäíèòå ðåçóëòàòè:
1. Ëèêâèäèðàíå íà ïðàêòèêàòà çà çàÿâÿâàíå çà ïîäïîìàãàíå ñ äèðåêòíè ïëàùàíèÿ íà çåìåäåëñêè ïëîùè, êîèòî êàíäèäàòèòå çà ïîäïîìàãàíå ïîëçâàò áåç çíàíèåòî èëè ñúãëàñèåòî íà òåõíèòå ñîáñòâåíèöè. 
2. Ñâåæäàíå äî ìèíèìóì ñëó÷àèòå íà çàñòúïâàíèÿ íà çàÿâåíè çà ïîäïîìàãàíå çåìåäåëñêè ïëîùè è ñúçäàâàíå íà íàäåæäíà èíôîðìàöèîííà áàçà äàííè çà ïîëçâàòåëèòå íà çåìåäåëñêèòå ïàðöåëè, âêëþ÷åíè â Èíòåãðèðàíàòà ñèñòåìà çà àäìèíèñòðèðàíå è êîíòðîë, êîåòî ùå ïîâèøè êà÷åñòâîòî íà àäìèíèñòðèðàíåòî è êîíòðîëà íà ñõåìèòå çà ïîäïîìàãàíå.
3. Ñâåæäàíå äî ìèíèìóì ñëó÷àèòå íà ïðåîáðàçóâàíå è ðàçîðàâàíå íà ïîñòîÿííè ïàñèùà, îò òàì è ñïàçâàíå íà èçèñêâàíèÿòà íà åâðîïåéñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî çà ïîääúðæàíå íà ïîñòîÿííî ñúîòíîøåíèå ìåæäó çàÿâåíèòå çåìåäåëñêè ïëîùè è ïîñòîÿííèòå ïàñèùà. 
4. Ìàêñèìàëíî óñâîÿâàíå íà ôèíàíñîâèÿ ïàêåò íà ñòðàíàòà çà äèðåêòíè ïëàùàíèÿ.
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