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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2020
Форма за ЕТ/Юридически лица
Този документ се попълва служебно, подписва се от кандидата за подпомагане. Той съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни за
кандидата, по които ДФ "Земеделие" ще извърши проверки и ще оторизира съответните субсидии. Площи, животни и/или пчелини 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 (ЕТ/Юридическо лице)
Фирма

УРН

Тип на организацията

ЕИК по БУЛСТАТ

Регистрация в търговския регистър
Управляващо лице
Дата на раждане
Лична карта/паспорт № на управляващото лице
Телефон
Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
Електронна поща (e-mail)

ЕГН/ЛНЧ
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)
Декларация при прекратяване на участие по схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС)
Запознат съм, че в случай на отказ от участие по схемата за дребни земеделски стопани, не се допуска
повторно включване в нея.
Подпис/Дата

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 (СМлК)
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 млечни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (мляко)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) – СМлК (пл)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки в планински райони (10-49 животни) –
ДПЖ (пл)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) – СП (основна)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) – СП (други)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан)– СЗ-ДККП
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) – СЗ-П
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) – СЗ-КЛЧ
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) – СЗ-МЗДП
Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (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 кози майки, обвързана с производството
(ПНДЖ 3)
Специално плащане за култура – памук (Памук)
Агроекология и климат (Мярка 10)
Биологично земеделие (Мярка 11)
Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)
Компенсационни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)
Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка
13.2/НР2)
Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения (Подмярка 13.3/НР3)
Декларации:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

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;
Декларирам, че към датата на кандидатстване заявените площи отговарят на условията за допустимост по смисъла на Наредба
№ 2 от 26 март 2018 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 съгласно изискванията, заложени в европейското и
националното законодателство;
Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата и съм запознат с изискванията на схемите и мерките, за
които кандидатствам за подпомагане и се задължавам да спазвам през кампанията изискванията на:
7.1. Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);
7.2. Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания;
7.3. Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
7.4. Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната
система за администриране и контрол;
7.5. Наредба № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ;
7.6. Наредба № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични
ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
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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7.7. Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
7.8. НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
7.9. НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
8. Запознат съм, че съгласно изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за субсидии надвишаващи левовата
равностойност на две хиляди евро по схемите за 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;
9. 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;
10. Декларирам, че ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА, МЗХГ, БАБХ и оторизираните представители на
Европейската комисия за извършване на проверки. Запознат съм, че ако аз или мой представител възпрепятства по някакъв
начин извършването на проверка на място, заявлението ми за подпомагане ще бъде отхвърлено съгласно чл. 59, параграф 7 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17.12.2013 г. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на проверка
на земеделското стопанство или ще осигуря присъствието на упълномощен представител;
11. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам и за които имам правно основание през текущата стопанска
година;
12. Запознат съм, че не се отпускат плащания на земеделски стопани, за които се установи, че са създали изкуствени условия за
получаване на подпомагане по съответните мерки и схеми, за които кандидатстват;
13.
Запознат съм, че в случай на двойно декларирани площи, съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за
условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, РА публикува данните от констатираните
застъпвания в системата за електронни услуги (СЕУ) и уведомление за публикацията на електронната страница на ДФЗ.
РА използва данните, предоставени от МЗХГ по реда на чл. 41, ал. 5 от ЗПЗП при изясняване на принадлежността на площите,
заявени от повече от един земеделски стопанин;;
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

Държавни или общински предприятия и техните подразделения

ДА

НЕ

Запознат съм с изискването, че ако през предходната година съм получил по схемите за директни плащания над левовата
равностойност на 3000 евро и експлоатирам летища и/или железопътни услуги и/или водни съоръжения и/или извършвам услуги
в сферата на недвижимите имоти и/или спортни игрища и/или места за отдих и/или държавни или общински предприятия и
техните подразделения е необходимо да отговарям на изискванията на чл. 38б, ал. 3 от ЗПЗП, които ще докажа чрез
предоставяне на документи.
15. Декларирам, че съм запознат със забраната за използване на продукти за растителна защита съгласно чл. 45, параграф 10б от
Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на
Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за
подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (обн. ОВ L
181/1 от 20.06.2014 г.).

Подпис/Дата

Общи документи за ЕТ/Юридически лица
Копие на лична карта/паспорт на управляващото лице
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/
Копие от регистрация ЕИК по БУЛСТАТ с копие от Удостоверение за актуално състояние, издадено не
по-рано от 6 месеца от датата на кандидатстване или копие от регистрация в Търговския регистър
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

Карти на декларираните парцели
Желая да получа карти с местоположението на регистрираните в СРКЗПЗП блокове на земеделско
стопанство и земеделските парцели в него.

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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Таблица на използваните парцели 2020

13

14

15

16

17

Подпис/Дата

Таблица на използваните парцели, върху които се отглеждат застрашени от изчезване местни сортове 2020
№

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

Таблица на заявените площи по схеми и мерки 2020
№
1

Схема/Мярка

Декларирана площ (ха)

2

3

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за плащане на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (ЗДП)
Схема за обвързано подпомагане за плодове – СП (основна)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

Подмярка 13.1/НР1,
Подмярка 13.2 /НР2
Подмярка 13.3/НР3

12

Н2000 (мярка 12)

11

Биологично
животновъдство
(Мярка 11)

10

Биологично
растениевъдство
(Мярка 11)

9

Агроекология и климат
(Мярка 10)

ПНДП

8

СП-основна, СП-други,
СЗ-ДККП,, СЗ-П, СЗКЛЧ,СЗ-МЗДП, СЗо,
СПК

СЕПП

7

Площ (ха)

6

Напояване

5

Схеми/Мерки за подпомагане

Заявен за ЕНП

4

Биологичен или в
преход за целите на
СП-основна, СП-други,
СЗ-ДККП,, СЗ-П, СЗКЛЧ,СЗ-МЗДП, СЗ

3

Биологиченили в
преход за целите на
ЗДП о

Номер на БЗС от ИСАК

2

Култура код

Землище

1

Номер на парцел от
ИСАК

№

Данни за идентификация на парцела

18

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:
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Схема за обвързано подпомагане за плодове – СП (други)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) – СЗ-ДККП
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) – СЗ-П
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) – СЗ-КЛЧ
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини, пъпеши) – СЗ-МЗДП
Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (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)
Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)
Компенсационни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)
Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка 13.2/НР2)
Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения (Подмярка 13.3/НР3)

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
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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

Произведение на тегловен и
коефициент на преобразуване
6

Угар

1

Площи с азотфиксиращи култури

1

Площи с междинни култури или зелено покритие
Площи с дървесни култури с кратък цикъл на
ротация
Ивици допустими площи на границата между ОЗ и
гори без производство
Синори (полски граници)
Жив плет/Обрасла с дървесна растителност
ивица/Редица от дървета
Полски горички (дървета в група)

0.3
0.5
Площ (л.м)

9

Площ (л.м)

9

Площ (л.м)

10

Площ (ха)

1.5

Подпис/Дата

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*1

Площи с междинни култури или зелено покритие

=Колона 2*0.3

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация

=Колона 2*0.5

Ивици допустими площи на границата между ОЗ и гори без производство

Площ (л.м)

=(Колона2*9)/10000

Синори (полски граници)

Площ (л.м)

=(Колона2*9)/10000

Жив плет/Обрасла с дървесна растителност ивица/Редица от дървета

Площ (л.м)

=(Колона2*10)/10000

Полски горички (дървета в група)

Площ (ха)

=(Колона2*1.5)
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 ЕТ/ЮЛ УРН:

Таблица за животните за кандидатстване по схема за
преходна национална помощ (ПНДЖ1), необвързана с
производството 2020

Страница 7 / 8

Таблица за животните за кандидатстване по
схеми/мерки за подпомагане, обвързани с
производството 2020

Вид

Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

ПНДЖ 1

ЖО №

Схема/Направление

Общ брой животни, за които
кандидатствам през
текущата кампания

1

2

3

1

2

3

Говеда собствени
Биволи собствени
Говеда наследени
Биволи наследени
Подпис/Дата

Подпис/Дата

Таблица за кандидатстване по схема за преходна национална помощ за тютюн
(ПНДТ), изкупен и премиран за референтния период 2007-2009 за кампания 2020
ЕГН/ЕИК от регистър „Тютюн“

Имена

1

2

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/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 ЕТ/ЮЛ УРН:
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Биологично
животно или в
преход за СМЛК

Мярка 11

Мярка 10
на площ

Мярка 10
на животинска
единица

Биволи

ДПЖ (пл), ПНДЖ 3,
ДПЖСК

СМлК, СМКЮ,
ЕЖСК (мляко),
ЕЖСК (месо),
СМлК (пл)

Предназначение

Селекционен
контрол

Пол

3

Собствено
животно

Порода

2

Собственик/
наемател на ЖО

Вид

1

Ушна марка/ ЕИД
номер

№

Таблица за отглежданите животни 2020

16

15

Подпис/Дата

Таблица за описание на пчелините в стопанството 2020
№

ЕКАТТЕ

№ на пчелина
/съгласно
регистрацията му
в БАБХ/

1

2

3

№ в БАБХ

Брой пчелни
семейства в
пчелина от БАБХ

Тип връзка
(Собственик /
Наемател)

Деклариран брой
пчелни семейства
в пчелина

Дата на
деклариране

Мярка 11 от ПРСР
2014-2020

4

5

6

7

8

9

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

