Заявление за подпомагане.

ФЛ УРН:

УИН: попълва се служебно

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2014
Форма за физически лица

Дата на подаване

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 парцели/схеми/животни

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име
ЕГН / ЛНЧ
Дата на раждане
Пол
Лична карта/паспорт №
Телефон
Адрес за кореспонденция
Постоянен адрес
Електронна поща (e-mail)

УРН

Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
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
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

/в случай, че титулярът по сметката е различен от кандидата/

Схеми и мерки за подпомагане:
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за преразпределително плащане (СПП)
Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя (СНДП)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планински райони (НР1)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските (НР2)
Схема за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството (СНДТ)
Схема за национални доплащания за говеда и/или биволи, необвързана с производството (НДЖ1)
Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството (НДЖ3)
Схема за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в южна България
(НДЖ4)
Схема за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони (НДЖ5)
Схема за крави с бозаещи телета (СКБТ)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми, обвързана с
производството (НДКМ1)

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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Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони, обвързана с
производството (НДКМ2)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони, обвързана с
производството (НДКМ3)
Агроекологични плащания (АЕП)
Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи (Н2000)
Схема за ягоди и малини, необвързани с производството (ЯМ)
Схема за подобряване качеството на плодове и зеленчуци (СППЗ)
Общи декларации:
1. Всички представени документи са достоверни.
2. 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. 44, а на Регламент 1290/2005.
3. Запознат съм с условията по схемите и мерките, за които кандидатствам за подпомагане.
4. Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата на схемите и мерките, за които кандидатствам за субсидия, и ще
осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА, МЗХ и оторизираните представители на Европейската комисия за
извършване на проверки.
5. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на инспекция на земеделското стопанство или ще осигуря
присъствието на упълномощен представител.
6. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам през текущата стопанска година.
7. Запознат съм с изизксването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да спазвам условията за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени със заповед на министъра на земеделието и храните и
законоустановените изисквания за управление съгласно чл. 4, чл. 5 и Приложение II, буква А и буква Б от Регламент №73/2009 г.
8. Запознат съм, че финансовата субсидия за схемите: СЕПП, СПП, СКБТ, НДКМ1, НДКМ2, НДКМ3, НДЖ4, НДЖ5, ЯМ и CППЗ се изплаща
от Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ); НР1, НР2, АЕП и НАТУРА 2000 се изплаща от Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); по схемите за национални доплащания СНДП, СНДТ, НДЖ1 и НДЖ3 от националния бюджет на
Република България.
9. Запознат съм със задължението да съхранявам документите, доказващи основанието ми за ползване на земеделските парцели, с които
кандидатствам за субсидия, за поне 5 (пет) години от годината на кандидатстване.
10. Запознат съм със задължението да осигуря към датата на заявяване и представя при поискване документи в указан срок, доказващи
правното основание за ползване (чл. 2а, ал. 2 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г.) за всички земеделски парцели, с които кандидатствам за
подпомагане.
11. 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 кандидастване. Освен изпращаните от ДФЗ уведомителни писма за застъпвания, информация се публикува и на интернет
страницата на ДФЗ, в системата за индивидуална справка.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схеми и мерки за подпомагане базирани на декларирани
площи (СЕПП, СПП, СНДП, НР1, НР2, АЕП, Н2000, СППЗ)
1. Към датата на кандидатстване заявените площи са в добро земеделско състояние по смисъла на Наредба № 5 от 2010 г. за условията
за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни
пасища и съм запознат със задължението да ги поддържам в добро земеделско състояние до края на годината.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема ПП
1. Запознат съм, че имам право на допълнително подпомагане за първите до 30 ха, за които имам право на плащане по СЕПП.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по мерки НР1 и НР2
1. Запознат съм със задължението да извършвам земеделска дейност и да заявявам площи с природни ограничения в планинските
райони най-малко 5 (пет) последователни години след първото плащане.
2. Запознат съм със задължението да извършвам земеделска дейност и да заявявам площи с ограничения, различни от планинските
райони най-малко 5 (пет) последователни години след първото плащане.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по мярка Н2000
1. Запознат съм, че площите, с които кандидатствам за подпомагане са в обхвата на мярка 213, определен съгласно чл. 1, ал. 4 от
Наредба № 3 от 23.02.2011г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с
Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи” от ПРСР за периода 2007-2013г.
2. 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.
3. 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.
4. Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи площи по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания,
свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи” и мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 г., с изключение при
комбиниране на дейности по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи” с
направление въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите от марка 214 „Агроекологични плащания”.

Подпис
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Декларации, задължителни при участие по схеми НДЖ1 и ЯМ
1. Декларирам, че извършвам земеделска дейност и съм запознат, че към момента на подаване на заявлението или на плащането на
помощта:
- съм регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн. ДВ.
бр.10 от 1999г.) или в база данни за производителите на тютюн и/или
- съм собственик на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните и/или
- стопанисвам и съм очертал най-малко 0,1 хектара земеделска площ.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема НДТ
1. Декларирам, че извършвам земеделска дейност и съм запознат, че към момента на подаване на заявлението или на плащането на
помощта:
- съм регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн. ДВ.
бр.10 от 1999г.) или в база данни за производителите на тютюн и/или
- съм собственик на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните и/или
- стопанисвам и съм очертал най-малко 0,1 хектара земеделска площ;
2. 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.
3. 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 изкупени количества.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема НДЖ3
1. Запознат съм със задължението да отглеждам най-малко 80% от заявените овце майки и/или кози майки по схемата НДЖ3 най-малко
100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.
2. Запознат съм с изискването да участвам само по една от схемите НДЖ3, НДЖ4 и НДЖ5.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема КБТ
1. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените крави и/или юници по схемата КБТ най-малко 100 дни от деня, следващ
последния ден за подаване на заявления.
2. Не притежавам индивидуална млечна квота.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема НДКМ1, НДКМ2 или НДКМ3
1. Притежавам индивидуална млечна квота.
2. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените крави най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на
заявления.
3. Фермата/фермите, с които кандидатствам за подпомагане са регистрирани в Регистъра на фермите за производство на краве мляко
съгласно Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г.
4. Запознат съм с изискването да участвам с една ферма само по една от схемите НДКМ1, НДКМ2 или НДКМ3.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема НДЖ4 или НДЖ5
1. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените овце майки и/или кози майки по схемата НДЖ4 или НДЖ5 най-малко 100 дни
от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.
2. Запознат съм с изискването да участвам само по една от схемите НДЖ3, НДЖ4 или НДЖ5.

Подпис

Общи документи за физически лица
Копие на лична карта/паспорт на физическото лице
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/

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

Обикновена поща
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Таблица на използваните парцели 2014
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Таблица за животните за кандидатстване по
схема за подпомагане, необвързана с
производството
Вид

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

Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

Общ брой по видове,
за които
кандидатствам през
текущата кампания

НДЖ 1

ЖО №

Схема/Направление

Общ брой животни, за които
кандидатствам през текущата
кампания

2

3

4

1

2

3

1

Говеда
Биволи

Таблица за отглежданите животни 2014
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СКБТ
НДКМ1
НДКМ2
НДКМ3

3

Агроекологични плащания

НДЖ 3
НДЖ 4
НДЖ 5

Пол

2

Ушна марка/паспорт/ЕИД
номер:

Собственик на
животното

1

Порода

Собственик/
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ЖО

Вид

За едно животно може да е отбелязана САМО
една схема

АЕП на животинска
единица
/код/
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АЕП базирани на площ
/код/

Килограми,
/за
Източнобалканска и
Дунавска бяла
свиня/
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Таблица за описание на пчелините в стопанството 2014
№

ЕКАТТЕ

№ на пчелина
/съгласно регистрацията
му в БАБХ/

Стар № на
пчелина

Брой пчелни
семейства в
пчелина от БАБХ

Тип връзка (Собственик /
Наемател)

Деклариран брой
пчелни семейства в
пчелина

Дата на деклариране

Код на агроекологичната
дейност
АП11 / АП12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Общ брой пчелни семейства:
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

