Заявление за предоставяне на цифрови данни /вер. 2/.

ДФ Земеделие - Разплащателна агенция.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВИ ДАННИ
Дата _ _/_ _/20_ _
ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ПЛОЩИ
1. Данни за кандидат за подпомагане юридическо лице/ЕТ.
ИМЕ

УРН

ЕИК / БУЛСТАТ
УПРАВИТЕЛ

2. Данни за кандидат за подпомагане физическо лице.
ИМЕ

УРН

ЕГН / EНЧ

3. Данни за упълномощено лице за подаване на заявлението.
Име, презиме, фамилия.
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Моля, да ми бъдат предоставени цифрови данни за декларираните от мен площи,
както следва:
Кампания
(впишете кампания, за която желаете да получите данни)

Носител

(предоставя се от заявителя – вярното се маркира с ‘X’)

CD

USB Flash

e-mail

Подпис/печат

*Печат се поставя от юридическите лица/ЕТ и регистрираните ЗП.

Моля, запознайте се предварително с настоящата информация.
Комуникация:
Попълненото заявление изпратете на адрес: 1618 София, бул. “Цар Борис III” 136, Държавен фонд „Земеделие”.
В случай, че желаете данните да бъдат предоставени на физически носител (CD или USB flash памет), моля изпратете и празен носител,
на който да бъде записана информацията. Данните ще бъдат изпратени на адреса за кореспонденция, регистриран в ИСАК. В случай че
отбележите полето e-mail, данните ще бъдат изпратени на електронния адрес, вписан в последното подадено от Вас заявление за
подпомагане за директни плащания.
Данните са в обем от порядъка на единици МВ.
Данни:
Данните се предоставят в *.shp формат. Shape-файловете са геометричен географски формат за запис на пространственото
местонахождение и атрибутната информация за географски обекти. Концепцията за Shape-файловете използва няколко типа файлове
със специфични разширения. Различните типове файлове трябва да бъдат съхранявани заедно, на едно и също място (в една и съща
директория).
Предоставят се следните файлове:
PRC_.shp – геометрията на земеделските парцели;
PRC_.shx – индекс към геометрията на обектите;
PRC_.dbf – привързаният dBASE файл (база данни) с атрибутна информация – съдържа данни за декларираните култури и схеми за всеки
парцел.
BZS_.shp – геометрията на блоковете на земеделско стопанство;
BZS_.shx – индекс към геометрията на обектите;
BZS_.dbf – привързаният dBASE файл (база данни) с атрибутна информация – съдържа данни за местоположението на БЗС и
кампанията, за която се отнасят данните.
Файловете са в проекция UTM zone 35N.
С цел удобство, данните се предоставят в общ архив – zip файл.
Ограничения:
В периода 01 Март – 9 Юни на текущата кампания се предоставя информация само от предходни кампании. Информацията от текущата
кампания може да бъде предоставена след приключване на срока за редакция на заявления за подпомагане.
ВАЖНО:

Заявления, които не са подписани и подпечатани (за юридическите лица/ЕТ), не са придружени от посочения
от заявителя носител /USB или CD/ или нямат приложено изрично пълномощно, /когато заявлението се подава
от упълномощено лице/ няма да се разглеждат.

