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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2016
Форма за физически лица
Този документ се попълва служебно, подписва се от кандидата за подпомагане и съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни за
кандидата, по които ДФ "Земеделие" ще извърши проверки и ще оторизира съответните субсидии. Площи и/или животни, които не са налични в
заявлението за подпомагане не са обект на подпомагане по схемите и мерките на директни плащания!

Редакция на лични данни/банкова сметка

Редакция на схеми/мерки

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име

УРН

ЕГН/ЛНЧ
Дата на раждане
Лична карта/паспорт №
Телефон
Адрес за кореспонденция
Електронна поща (e-mail)

Пол
Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Отказ от схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)
Отказвам се от схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС)

Схеми и мерки за подпомагане
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за преразпределително плащане (СПП)
Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда зелени директни плащания (ЗДП)
Схема за млади земеделски стопани (МЗС)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СКЮ)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол
(ЕЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки (ДПЖ)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата
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Схема за обвързано подпомагане за плодове (СП)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - оранжерийно производство (СЗо)
Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)
Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)
Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)
Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1)
Схема за преходна национална помощ за овце майки и/или кози майки, обвързана с производството
(ПНДЖ 3)
Специално плащане за култура – памук (Памук)
Агроекологични плащания (Мярка 214 от ПРСР 2007-2013)
Агроекология и климат (Мярка 10)
Биологично земеделие (Мярка 11)
Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)
Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)
Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка
13.2/НР2)
Общи декларации:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

Всички представени документи са достоверни;
Запознат съм с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП при участие по схемите за
директни плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013
Декларирам, че ползвам на правно основание площите, които заявявам с настоящето заявление;
Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам земеделска
дейност върху декларираните площи и да спазвам правилата за кръстосано съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение
II от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Запознат съм, че съгласно изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за субсидии надвишаващи левовата
равностойност на две хиляди евро по директни плащания, които се отпускат на земеделски стопани за съответната календарна
година се прилага „ставка на корекция”, определена в съответствие с чл. 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Съгласен съм данни от заявлението, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., както и размера на
получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата и съм запознат с изискванията на схемите и мерките, за
които кандидатствам за подпомагане и ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА, МЗХ и оторизираните
представители на Европейската комисия за извършване на проверки;
Запознат съм, че извън случаите по чл.11, ал.6 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по
схеми и мерки за директни плащания, РА отказва извършването на промени в подадените заявления и в приложените документи
след изтичане на срока по чл.11, ал.1 от цитираната наредба;
Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на проверка на земеделското стопанство или ще осигуря
присъствието на упълномощен представител;
В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам и за които имам правно основание през текущата стопанска
година;
Запознат съм, че финансовата субсидия за СЕПП, СПП, ЗДП, МЗС, ДЗС, СМК, СКЮ, ЕЖСК, ДПЖ, ДЖСК, схема за биволи, СП,
СЗ, СЗо, СПК и специалното плащане за култура – памук се изплаща от Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ);
за компенсаторните плащания по Мерки 214, 10, 11, 12 и 13/НР се изплащат от Европейски земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР); за схемите за преходна национална помощ - ПНДП, ПНДТ, ПНДЖ1 и ПНДЖ3 от националния
бюджет на Република България;
Запознат съм, че в случай на двойно декларирани площи следва да се явя в съответния ОПСМП не по-късно от първи декември
в годината на кандидатстване. Освен изпращаните от ДФЗ уведомителни писма за застъпвания, информация се публикува и на
интернет страницата на ДФЗ, в системата за индивидуална справка;

Подпис
14. Декларирам, че упражнявам и дейност, свързана с изброените съгласно чл. 9, параграф 2 от Регламент № 1307/2013.
Експлоатация на летища

Железопътни услуги

Спортни игрища

Водни съоръжения

Недвижими имоти

Места за отдих

ДА

НЕ

Запознат съм с изискването, че ако през предходната година съм получил директни плащания над левовата равностойност на
3000 евро или за първа година подавам заявления по директни плащания и експлоатирам летища и/или железопътни услуги
и/или водни съоръжения и/или услуги в сферата на недвижимите имоти и/или спортни игрища и/или места за отдих е
необходимо да отговарям на изискванията на чл. 38б, ал. 3 от ЗПЗП, които ще докажа чрез предоставяне на документи.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата
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Подпис
Декларации при прекратяване на участи по схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС):
1.

Запознат съм, че в случай на отказ от участие по схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), не се допуска повторно
включване в нея.

Подпис

Декларации задължителни при продължаване на участие по схемата за дребни земеделски стопани
(ДЗС):
1. Запознат съм с изискването да поддържам за целия период на участие в схемата най-малко размера на допустимата площ,
определена на база подаденото заявление през кампания 2015;
2. Запознат съм, че плащанията по схемата за дребни земеделски стопани заместват плащанията, отпускани по схемите за
директни плащания, които съм заявил с настоящото заявление за подпомагане;
3. Запознат съм, че ако се оттегля от схемата за дребните земеделски стопани нямам право да се включа в нея повторно;
4. Запознат съм, че заявяването на участие по схемата може да се осъществи само през кампания 2015 г., но съм длъжен всяка
година да подавам общо заявление за подпомагане;
5. Декларирам, че след 18 октомври 2011 г. не съм създал изкуствени условия за участие в схемата, с цел облагодетелстване от
нея.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схеми и мерки за подпомагане базирани на декларирани
площи (СЕПП, СПП, ЗДП, МЗС, ДЗС, СП, СЗ, СЗо, СПК, ПНДП, Схема за памук, МЯРКА 214, МЯРКА 10,
МЯРКА 11, МЯРКА 12, МЯРКА 13/НР):
1.

2.
3.

Декларирам, че към датата на кандидатстване заявените площи отговарят на условията за допустимост по смисъла на Наредба
№ 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане
на площ и съм запознат със задължението да ги поддържам в такова състояние до края на годината;
Запознат съм, че заявените площи е необходимо да отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2,
3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Запознат съм, че към датата на подаване на настоящото заявление, съществува забрана за преобразуване и разораване на
декларираните от мен площи за подпомагане, попадащи в обхвата на слой „Постоянно затревени площи”, одобрен със заповед
на министъра на земеделието и храните по реда на чл. 16д, ал. 2 от Наредба № 105 от 2006 г.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемата за единно плащане на площ (СЕПП):
1.

2.
3.

Запознат съм, че плащанията по СЕПП се намаляват с 5% за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на
150 000 евро за съответната година и не се извършват плащания по СЕПП, които надвишават левовата равностойност на
300 000 евро след приспадане на свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално съм изплатил,
включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост;
Запознат съм, че съгласно чл. 43а , ал. 4 от ЗПЗП, намаленията по СЕПП се прилагат и по отношение на земеделски стопани, за
които при проверки РА установи, че изкуствено са създадени условия за избягване на намаленията по точка първа;
Декларирам, че възнагражденията за труд, свързани със селскостопанската ми дейност, включително данъците и вноските за
социално осигуряване, свързани с трудовата заетост, които реално съм изплатил през предходната календарна година са в
размер на:

..........................лв.
Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема преразпределително плащане (СПП):
1.
2.

Запознат съм, че имам право на допълнително подпомагане за първите до 30 ха, за които имам право на подпомагане по СЕПП;
Запознат съм, че не се отпускат плащания на земеделски стопани, за които се установи, че след 18 октомври 2011 г. са
разделили стопанството си единствено с цел да се облагодетелстват от плащане по схемата за преразпределително плащане,
както и на земеделски стопани, чиито стопанства са резултат на такова разделяне.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема за селскостопански практики, които са
благоприятни за климата и околната среда - Зелени директни плащания (ЗДП):
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Запознат съм, че за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година съм задължен да спазвам на всичките
си допустими хектари по СЕПП, доколкото са приложими за стопанството ми, селскостопанските практики, благоприятни за
климата и околната среда, съгласно изискванията на чл. 43 от Регламент № 1307/2013;
Запознат съм, че във връзка с диверсификацията Държавен фонд „Земеделие” изчислява дяловете на различните култури,
отглеждани върху обработваема земя в периода 15 май – 15 юли на годината на кандидатстване;
Запознат съм, че към датата на подаване на настоящото заявление, съществува забрана за преобразуване и разораване на
декларираните от мен площи за подпомагане, попадащи в обхвата на екологично чувствителни постоянно затревени площи, по
реда на чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Запознат съм, че включените площи в слой „Постоянно затревени площи” могат да се декларират за подпомагане само като
постоянно затревени площи;
Запознат съм, че ако заявените от мен в настоящото заявление обработваеми земи са с размер по-голям от 15 ха е необходимо
да поддържам минимум 5% от тях като една или повече екологично насочени площи;
Запознат съм, че за декларираните от мен площи с биологично земеделие в заявлението за подпомагане съм освободен от
изискванията за ЗДП. По отношение на площите, които не са декларирани като биологично производство трябва да изпълнявам
селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и околната среда;
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата
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Запознат съм, че междинните култури не следва да са налични на полето след 15 април на годината следваща годината на
кандидатстване.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за млади земеделски стопани (МЗС):
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Запознат съм, че при заявяване на схемата имам право на допълнително подпомагане за първите до 30 ха, за които имам право
на подпомагане по СЕПП;
Декларирам, че през първата година на заявяване на схемата съм на не повече от 40 години;
Декларирам, че съм запознат с условието да отговарям на изискванията за придобити професионални умения и познания в
областта на земеделието, за които е необходимо в срок до 1 декември на годината на подаване на заявлението да предоставя в
съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие” документи, които ги удостоверяват, съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 3 от
17.02.2015 г.;
Запознат съм, че плащането по схемата се отпуска за срок най-много 5 години, като този срок се намалява с броя на годините,
които са изминали от създаването на стопанството или се намалява с броя на годините, за които се установи, че съм
упражнявал ефективен и дългосрочен контрол върху друго стопанство в период до пет години, предхождащ датата на
кандидатстване;
Запознат съм, че съгласно изискванията на чл.60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 не са 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;
Запознат съм, че когато се установи, че кандидат по схемата е предоставил неверни сведения, за да докаже, че изпълнява
задълженията си по схемата, се налага санкция в размер на 20% от сумата, която бенефициентът е получил или би получил
съгласно изискванията на чл. 21, параграф 1 от Регламент № 640/2014.
Дата на създаване на стопанството ...........................

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК):
1.
2.
3.
4.

Декларирам, че отглеждам заявените от мен крави с предназначение за производство на мляко и животните отговарят на
изискванията на чл. 19, ал. 2 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г.;
Запознат съм с изискването, животновъдният обект да е категоризиран по реда на чл. 2 от Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г.;
Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния
ден за подаване на заявления за подпомагане;
Запознат съм с условието, че за периода на прилагане на схемата, заявените животни подлежат на подпомагане само с
предназначение за производство на мляко и в случай на промяна на предназначението им, заявено към първата година на
кандидатстване, животните се считат за животни с нередности.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници
(СКЮ):
1.
2.
3.

Декларирам, че отглеждам заявените от мен крави и/или юници с предназначение за производство на месо и животните
отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 2 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г.;
Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за
подаване на заявления за подпомагане;
Запознат съм с условието, че за периода на прилагане на схемата, заявените животни подлежат на подпомагане само с
предназначение за производство на месо и в случай на промяна на предназначението им, заявено към първата година на
кандидатстване, животните се считат за животни с нередности.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни
крави под селекционен контрол (ЕЖСК):
1.

2.
3.

Декларирам, че отглеждам заявените от мен крави с предназначение за производство на мляко и/или с предназначение за
производство на месо и/или юници и съм запознат с условието, че декларираните животни е необходимо да отговарят на
изискванията на чл. 21, ал. 2 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г.;
Декларирам, че заявените животни са под селекционен контрол и съм запознат с условието, че е необходимо животните да
отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г.;
Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за
подаване на заявления за подпомагане.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки
(ДПЖ):
1.
2.

Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен овце майки и/или кози майки най-малко 80 дни от деня, следващ
последния ден за подаване на заявления за подпомагане;
Запознат съм, че заявените от мен овце майки и/или кози майки е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 22, ал. 2 от
Наредба № 3 от 17.0.2015 г..

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под
селекционен контрол (ДЖСК):
1.
2.
3.

Декларирам, че съм запознат с условието, че заявените от мен овце-майки и/или кози-майки е необходимо да отговарят на
изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г.;
Декларирам, че заявените животни са под селекционен контрол и съм запознат с условието, че е необходимо животните да
отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г.;
Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня,
следващ последния ден за подаване на заявления за подпомагане.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

УИН: попълва се служебно
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Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи):
1.
2.

Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен биволи най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за
подаване на заявления за подпомагане;
Запознат съм, че заявените от мен биволи е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 2 от Наредба № 3 от
17.02.2015 г..

Подпис
Декларации, задължителни по схеми за обвързано подпомагане за плодове (СП), зеленчуци (СЗ) и
зеленчуци - оранжерийно производство (СЗо):
1.

2.

3.

Декларирам, че съм запознат с изискването, че по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци-оранжерийно производство е
необходимо да получа поне минималния добив от заявените култури от декларираните по схемата площи съгласно списъка от
Приложение № 5 на Наредба № 3 от 17.02.2015 г.;
Запознат съм, че в периода от 1 до 31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявлението, е необходимо да
представя в областната дирекция на ДФ „Земеделие” декларация по образец за произведената през годината на кандидатстване
продукция, както и документи, които доказват нейната реализация;
Запознат съм, че документите съгласно чл.32, ал.1 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г., за реализация на произведената продукция,
следва да бъдат издадени в периода от 1 февруари на годината на кандидатстване 31 януари на следващата календарна
година.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар
(ПНДП):
1.

Запознат съм, че по схемата за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар са допустими всички земеделски
площи на територията на страната, които са допустими по СЕПП с изключение на постоянно затревените площи (пасища, мери и
ливади), площите, на които се отглеждат винени сортове лозя и тютюн.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема за преходна национална помощ за тютюн,
необвързана с производството (ПНДТ):
1.

2.
3.

Декларирам, че продължавам да извършвам земеделска дейност и съм запознат, че това изискване се приема за изпълнено,
когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта:
- съм регистриран по реда на чл. 7 от ЗПЗП или в база данни за производителите на тютюн и/или
- съм собственик на селскостопанско животно, животновъден обект с поне едно животно или пчелно семейство, регистрирани в
Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на
храните и/или
- съм регистрирал правно основание по чл. 41, ал.1 от ЗПЗП за най-малко 0,1 хектара земеделска площ за настоящата кампания;
През поне една от годините 2007, 2008 и 2009 съм отглеждал тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и
тютюневите изделия;
Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи,
определено от Фонд „Тютюн” въз основа на предоставени данни за изкупен и премиран тютюн.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема за преходна национална помощ за говеда,
необвързана с производството (ПНДЖ1):
1.

Запознат съм, че допустими за подпомагане по схемата са земеделски стопани, които продължават да извършват земеделска
дейност и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане за текущата кампания отглеждат в стопанствата си
поне 70% от референтния брой животни.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема за преходна национална помощ за овце майки
и/или кози майки, обвързана с производството (ПНДЖ3):
1.
2.

Запознат съм със задължението да отглеждам най-малко 80% от заявените овце майки и/или кози майки по схемата ПНДЖ3 наймалко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.
Запознат съм, че заявените от мен овце майки и/или кози майки е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 39, ал. 1, т.2
от Наредба № 3 от 17.02.2015 г..

Подпис
Декларации, задължителни при участие за специално плащане за култура памук (Памук):
1.

2.
3.

Декларирам, че заявените в настоящото заявление количества памук са произведени на територията на страната, а
използваните сортове при производството са вписани в Сортовата листа на Република България за настоящата година или в
Европейския каталог на полските култури, публикувани на електронната страница на Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
Декларирам, че съм запознат с изискването минималната гъстота на посевите ми на памук да е не по-малко от 8000 бр./дка;
Запознат съм, че е необходимо да предоставя сключен договор за изкупуване на произведената от мен качествена продукция от
памук в срок до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие”.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по мярка 13 – Плащания за райони с природни или други
специфични ограничения (Подмярка 13.1/НР1 и Подмярка 13.2/НР2):
1.

2.

Запознат съм със задължението при поет преди 2014г. многогодишен ангажимент по мярка 211 (НР1) да извършвам земеделска
дейност и да заявявам площи с природни ограничения в планинските райони най-малко 5 (пет) последователни години след
първото плащане;
Запознат съм със задължението при поет преди 2014г. многогодишен ангажимент по мярка 212 (НР2) да извършвам земеделска
дейност и да заявявам площи с ограничения, различни от планинските райони най-малко 5 (пет) последователни години след
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

УИН: попълва се служебно
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първото плащане.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по мярка 12 – Плащания по Натура 2000 и Рамковата
директива за водите (Мярка 12):
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Запознат съм, че площите, с които кандидатствам за подпомагане са в обхвата на Директива 92/43/ЕИО и Директива
2009/147/ЕО, съгласно чл. 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
Запознат съм със задължението да спазвам забраните и ограниченията, разписани в заповедите за обявяване на защитените
зони по Натура 2000, съгласно чл. 12, ал. 6 от ЗБР;
Запознат съм, че при влязъл в сила план за управление на защитена зона от Натура 2000 (чл. 28, ал. 1 от ЗБР) ще спазвам
режимите определени в него;
Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи постоянно затревени площи по Мярка 12 и мярка 11
„Биологично земеделие”, за които има забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи площи по Мярка 12 и Мярка 214 с изключение при
комбиниране на дейности по Мярка 12 с направление въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите по Мярка
214;
Запознат съм с изискването, че не мога да заявявам площи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи
с висока природна стойност” от мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., попадащи в защитени зони от Натура
2000 с влезли в сила заповеди.

Подпис

Общи документи за физически лица
Копие на лична карта/паспорт на управляващото лице
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/
Копие на договор с контролиращо лице /в случай на деклариране на площи с биологично
земеделие/

Желая информацията, свързана с моето заявление да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща (e-mail)

Обикновена поща

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

Страница 7 / 11

Таблица на използваните парцели 2016

Землище

Номер на БЗС от ИСАК

Номер на парцел от
ИСАК

Култура код

Биологичен или в преход

Напояване

Площ (ха)

СЕПП

ПНДП

СП, СЗ, СЗо, СПК

АЕП (Мярка 214)

Агроекология и климат
(Мярка 10)

Биологично
растениевъдство
(Мярка 11)

Биологично
животновъдство
(Мярка 11)

Н2000 (мярка 12)

Подмярка 13.1/НР1,
Подмярка 13.2/НР2

Схеми/Мерки за подпомагане

№

Данни за идентификация на парцела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпис/Дата

Таблица на използваните парцели, върху които се отглежда култура памук 2016
№

Землище

Номер на БЗС от ИСАК

Номер на парцел от ИСАК

Култура код

Площ (ха)

Сорт памук

1

2

3

4

5

6

7

Подпис/Дата

Таблица на използваните парцели, върху които се отглеждат застрашени от изчезване местни сортове 2016
№

Землище

Номер на БЗС от ИСАК

Номер на парцел от ИСАК

Култура код

Площ (ха)

Сорт

1

2

3

4

5

6

7

Подпис/Дата
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

УИН: попълва се служебно
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Таблица на заявените площи по схеми и мерки 2016
№

Схема/Мярка

Декларирана площ (ха)

2

3

1

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (СП)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - оранжерийно производство (СЗо)
Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)
Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)
Специално плащане за култура – памук (Памук)
Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)
Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)
Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка 13.2/НР2)

Подпис/Дата

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:
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Таблица ЕНП
Номер на парцел от
ИСАК

Идентификатор на ЕНП
от ИСАК

Код култура

1

2

3

Наименование на културата / ЕНП

Декларирана площ на парцел
(ха)

4

5

Угар

Произведение на тегловен и
коефициент на преобразуване
6

1

Площи с азотфиксиращи култури

0.7

Площи с междинни култури или зелено покритие
Площи с дървесни култури с кратък цикъл на
ротация
Тераси

0.3
0.3
Площ (л.м.)

2

Буферни ивици
Ивици допустими площи на границата между ОЗ и
гори без производство
Синори (полски граници)

Площ (л.м.)

9

Площ (л.м.)

9

Площ (л.м.)

9

Жив плет/обрасла с дървесна растителност ивица

Площ (л.м.)

10

Групи от дървета

Площ (ха)

1.5

Езерца

Площ (ха)

1.5

Изолирани дървета

Площ (бр)

30

Канали и открити водни течения

Площ (л.м.)

6

Редица от дървета

Площ (л.м.)

10

Подпис/Дата

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

УИН: попълва се служебно
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Таблица на декларираните ЕНП общо
Наименование на културата / ЕНП

Декларирана площ (ха)

1

2

ЕНП (ха)

% ЕНП

3

4

Угар

=Колона 2*1

Площи с азотфиксиращи култури

=Колона 2*0.7

Площи с междинни култури или зелено покритие

=Колона 2*0.3

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация

=Колона 2*0.3

Тераси

Площ (л.м.)

=(Колона2*2)/10000

Буферни ивици
Ивици допустими площи на границата между ОЗ и гори без
производство
Синори (полски граници)

Площ (л.м.)

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м.)

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м.)

=(Колона2*9)/10000

Жив плет/обрасла с дървесна растителност ивица

Площ (л.м.)

=(Колона2*10)/10000

Групи от дървета

Площ (ха)

=(Колона2*1.5)

Езерца

Площ (ха)

=(Колона2*1.5)

Изолирани дървета

Площ (бр)

=(Колона2*30)/10000

Канали и открити водни течения

Площ (л.м.)

=(Колона2*6)/10000

Редица от дървета

Площ (л.м.)

=(Колона2*10)/10000
ОБЩО:

За над 15ха площи с обработваеми земи трябва да заявите 5% ЕНП, равни на ....................
Декларирани ЕНП (%) спрямо декларираните обработваеми земи ....................
До достигане на мин. 5% ЕНП Ви остават още ....................
Подпис/Дата

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

ха
% ЕНП
ха с ЕНП

УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

Таблица за животните за кандидатстване по схема за
преходна национална помощ, необвързана с
производството
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Таблица за животните за кандидатстване по
схеми/мерки за подпомагане, обвързани с
производството

Вид

Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

Общ брой по видове, за
които кандидатствам
през текущата кампания

ПНДЖ 1

ЖО №

Схема/Направление

Общ брой животни, за които
кандидатствам през
текущата кампания

1

2

3

4

1

2

3

Говеда
Биволи
Подпис/Дата

Подпис/Дата

Вид

Порода

Ушна марка/ ЕИД
номер

Собственик/
наемател на ЖО

Собствено
животно

Пол

Селекционен
контрол

Предназначение

СМК, СКЮ, ЕЖСК

ДПЖ, ПНДЖ 3

ДЖСК

Биволи

Мярка 214
на животинска
единица

Мярка 214
на площ

Мярка 10
на животинска
единица

Мярка 10
на площ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Мярка 11

№

Таблица за отглежданите животни 2016

18

Подпис/Дата

Таблица за описание на пчелините в стопанството 2016
№

ЕКАТТЕ

№ на пчелина
/съгласно
регистрацията
му в БАБХ/

1

2

3

Стар № на
пчелина

Брой пчелни
семейства в
пчелина от БАБХ

Тип връзка
(Собственик /
Наемател)

Деклариран брой
пчелни
семейства в
пчелина

Дата на
деклариране

Мярка 214

Мярка 11

4

5

6

7

8

9

10

Подпис/Дата
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

