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Златни пясъци, Февруари 2015 

Новости в Системата за идентификация на 

земеделските парцели 

Слоеве, допустимост 



Слоеве в СИЗП 

 Слой ПДЗС или допустими за 

подпомагане площи 

 Новости 

Угари 

Постоянно затревени площи 



Слоеве в СИЗП 

 Слой Постоянно затревени площи 

 Методика за създаване 

 Възможности за промени в обхвата 
 Подслой екологично чувствителни ПЗП 

 Заявяване на площи за подпомагане в и 

извън слой ПЗП 

 Разлика между ПЗП и допустимост 



Слоеве в СИЗП 

 ЕНП, слой не по-късно от 2018 г. 

Трайни ЕНП, вкл. ландшафтни елементи 

Включване при заявяване 3 г. поред 

ЕНП извън слой 

 Заявяване 

Видове очертаване 

Калкулиране по време на очертаване 

 Примери 



Живи плетове или обрасли с дървесна растителност 

ивици с ширина до 10м. 
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Живи плетове или обрасли с дървесна растителност 

ивици с ширина до 10м. 
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Изолирани дървета с минимална ширина на 

короната 4 м. 
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Редици от дървета с допиращи се корони с минимална 

ширина на короната от 4 м. 
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Група от дървета или полски горички с допиращи се 

корони на дърветата и максимална площ 0,3 ха. 
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Полски граници с ширина между 1 и 20 м., върху които 

не се произвежда земеделска продукция. 
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Полски граници с ширина между 1 и 20 м., върху които 

не се произвежда земеделска продукция. 
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Полски граници с ширина между 1 и 20 м., върху които 

не се произвежда земеделска продукция. 
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Полски граници с ширина между 1 и 20 м., върху които 

не се произвежда земеделска продукция. 
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Канали и открити водни течения (канали с бетонни 

стени не се допускат в тази група) за целите на 

напояването или отводняването с ширина до 6 м. 
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Канали и открити водни течения (канали с бетонни 

стени не се допускат в тази група) за целите на 

напояването или отводняването с ширина до 6 м. 
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Буферни ивици, на които не се отглежда земеделска 

продукция и които са разположени на или 

непосредствено до обработваеми земи по такъв начин, 

че дългата им страна е успоредна на водното течение. 
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Буферни ивици, на които не се отглежда земеделска 

продукция и които са разположени на или 

непосредствено до обработваеми земи по такъв начин, 

че дългата им страна е успоредна на водното течение. 
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Ивици допустими площи на границата между 

обработваеми земи и гори с ширина между 1 и 10 м. 
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Ивици допустими площи на границата между 

обработваеми земи и гори с ширина между 1 и 10 м. 
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Естествени езера 



Естествени езера 



Изкуствени езера/водни площи - недопустими 


