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Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и
Рамковата директива за водите“
С този документ Вие кандидатствате за подпомагане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“, като той ще се
счита за подаден само след като сте удостоверили с подпис съгласието си с разпечатаните данни от ИСАК.

Данни за кандидата
УРН
Бенефициент

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК

Данни за парцели по Н2000
Парцели, заявени за участие по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите”,
забрани в защитени зони от НАТУРА 2000 и изисквания за отпускане на финансова помощ.
Парцел №

Площ (ха)

Забраните, които кандидатът за подпомагане следва да спазва, за да получи подпомагане и които са
включени в издадената от Министъра на околната среда и водите заповед за обявяване на защитена
зона............................ BG..........., са:
1. Забрана за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета),
при ползването на земеделски земи като такива
2. Забрана за косенето на ливадите до 1 юли
3. Забрана за косенето на ливадите от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и
преди 15 юли;
4. Забрана за косенето на ливадите от периферията към центъра, преди 15 юни;
5. Забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите и в селското
стопанство;
6. Забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
Декларации при участие по мярка 12 – Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите
(Мярка 12):
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Запознат съм с изискването да спазвам забраните, включени в издадена от Министъра на околната среда и водите заповед №
.................... за обявяване на защитена зона .................. с код BG......, за парцелите, които заявявам за подпомагане по мярка 12
„Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ в нея.
Запознат съм с разпоредбите на чл. 4 и Глава Шеста от НАРЕДБА № 5 от 24.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на мярка
12 „Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите” от ПРСР за периода 2014-2020 г. и с условията за намаляване и
отказване на изплащането на финансова помощ.
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 и Печат (за ЕТ и Юридически лица)

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