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Резултати от автоматични проверки на въведените данни по ЗДП в заявление за 

подпомагане по директни плащания за кампания 2021 

 

Данни за заявлението 

    УРН  УИН  

 Бенефициент    ЕГН/БУЛСТАТ  

 Дата на обработка  Кампания  

    Вх.  регистрация    

 

Данни за стартирана предварителна проверка 

 Потребител, стартирал проверката  

    Последно стартиране  

    Статус  

 

Информация спрямо декларирани данни за ЗДП 

 

Изисквания за диверсификация 

Прилага се изключение от изискванията за 
диверсификация   Да 

Спазени са изискванията за диверсификация   Неприложимо 

Спазен е дяла на основната култура (до 75%) 75% * площ ОЗ=???? Неприложимо 

Спазен е дяла на основна + втора култура (до 95%) 95% * площ ОЗ=???? Неприложимо 

Спазен е дяла на основната култура от оставащата ОЗ 
(до 75%) 

75% * (площ ОЗ-площ 
основна култура) Неприложимо 

   
 

Изисквания за Екологично насочени площи (ЕНП) 

За над 15ха площи с обработваеми земи трябва да заявите 5% ЕНП ха 

Декларирани ЕНП (%) спрямо декларираните обработваеми земи  % 

До достигане на мин. 5% ЕНП Ви остават още ха 

 

Съобщение относно изискванията за диверсификация, ЕНП и екологично чувствителни ПЗП 

Тук излиза съобщението за диверсификация, ЕНП и екологично чувствителни ПЗП ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Изисквания за Екологично чувствителни постоянно затревени площи (ПЗП) 

Обща площ, която попада в екологично чувствителни ПЗП ха 

Обща площ с култура ПЗП, която попада в екологично чувствителни ПЗП ха 
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Подпис/Дата   

 

Обща площ с култура, различна от ПЗП, която попада в екологично чувствителни ПЗП ха 

Обща площ с култура, различна от ПЗП, в сравнение с предходна кампания ха 

  

 

Дeкларации относно запознаването на кандидатите с резултатите от извършените 
автоматични проверки на въведенните данни по ЗДП при подаване на заявление за 
подпомагане 

     

1. Запознат съм с резултатите от извършените автоматични проверки във връзка с наличните към 

момента грешки и предупреждения относно въведените от мен данни по ЗДП  в  заявление за 

подпомагане по директни плащания за кампания 2021; 

 

2. Запознат съм, че автоматичните проверки се извършват въз основа наличните към момента на 

извършването им данни по ЗДП и не представляват административни проверки по смисъл на чл. 37 

от ЗПЗП. 

 

    Подпис/Дата:  

 


