
 
 
 

 
 
                 
 

 
 
 
            „Заявление за подпомагане”                                                                         „Заявление за плащане” 
 
 
 
            Редакция на направление / парцели / животни 
 
 
 

 
 
 
 

Декларирам, че през текущата година намалявам площта, за която имам поет агроекологичен 
ангажимент и спазвам разпоредбите на чл. 20, ал. 2 и/или ал. 4 от Наредбата, издадена на основание чл. 
9а от Закона за подпомагане на земеделските производители за прилагане на мярка 10 „Агроекология и 
климат” от ПРСР 2014-2020 г. (към заявлението прилагам и обяснение, в което посочвам причините за 
намаляване на площите) 

Прилагам следните документи: 

 

 

 
 
 

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

 

                                                                 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица): 

   

 

   

 
 

Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат” 2016 
Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане 

Заявени за подпомагане направления: 
    

Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност    

Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с 
орнитологично значение 
 

   

   
   

Поддържане на местообитанията на Царски орел (Aquila heliaca) и Египетски лешояд (Neophron 
percnopterus) в обработваеми земи с орнитологично значение 

   

   

   

Контрол на почвената ерозия    
    

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)    
    

Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство    
    

Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство    
    

Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване    
    

УРН: Дата на подаване: 
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Общи декларации: 
 

1. Запознат съм с изискването да премина агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или 

демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от ангажимента по съответното 
направление и ще предоставя най-късно с подаване на заявление за третата година поне един от следните задължителни 
документи за удостоверяване на опит за извършване на биологичните дейности: 
 

     1.1. Копие на документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или 
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от 
ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни; 
 

    1.2. Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 
214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 
2013 г.; 
 

    1.3. Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или 
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина. 
 

2. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от агроекологичните ми задължения, от началото на първата 

година на кандидатстване и участие в мярка 10 „Агроекология и климат”. 
 

3. Запознат съм с изискването да водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство 

през 5–те години на поетото задължение. 
 

4. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията за управление на агроекологичните дейности, определени в мярка 10 

„Агроекология и климат” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), за които 
кандидатствам за период от 5 последователни години. 
 

5. Запознат съм с изискването да спазвам базовите изисквания за извършваните агроекологични дейности, които ще 

изпълнявам в 5 последователни години. 
 

6. Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам 

земеделска дейност върху декларираните площи и да спазвам, в рамките на цялото стопанство, правилата за кръстосано 
съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение II от Регламент (ЕС) № 1306/2013, минималните изисквания по 
отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита. 
 

7.  Запознат съм, че в случай на изменения или промени в съответните задължителни стандарти, условията и изискванията за 

получаване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат” ще бъдат приведени в съответствие и съгласно чл. 48 на 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и при отказ от моя страна да поема задължение да спазвам тези изменени изисквания, ще 
уведомя писмено ДФЗ-РА в срок до 20 работни дни след обнародването на измененията. 
 

9. Не съм заявил за подпомагане 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. 
 

10. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 11 „Биологично 

земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на площи, заявени по направление „Контрол на почвената ерозия”. 
 

11. Не съм заявил за подпомагане едни и същи животни по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 11 „Биологично 

земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на животни, заявени по направление „Опазване на застрашени от изчезване 
местни породи, важни за селското стопанство”. 
 

10. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 214 „Агроекологични 

плащания от ПРСР 2007-2013 г., с изключение на площи, заявени за подпомагане по направление „Контрол на почвената 
ерозия” и площи, заявени за подпомагане по направление „Биологично растениевъдство” от ПРСР 2007 – 2013 г. 
11.  Не съм заявил за подпомагане едни и същи животни по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 214 „Агроекологични 

плащания от ПРСР 2007-2013 г., с изключение на животните, заявени за подпомагане по направление „Опазване на 
застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство”  от ПРСР 2014 – 2020 г. и направление „Традиционни 
практики за сезонна паша (пасторализъм) от ПРСР 2007-2013 г. 
 

12. Не съм заявил за подпомагане едни и същи животни по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 214 „Агроекологични 

плащания от ПРСР 2007-2013 г., с изключение на животните, заявени за подпомагане по направление „Традиционни практики 
за сезонна паша (пасторализъм)” от ПРСР 2014 – 2020 г. и направление „Опазване на застрашени от изчезване местни 
породи” от ПРСР 2007-2013 г. 
 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Декларации, задължителни за участие по направление „Възстановяване и поддържане на затревени 
площи с висока природна стойност” (ВПС-1): 
1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в 

продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент. 
 

2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с 

повече от 10 хектара ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те 
подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели. 
 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
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Специфични документи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока 
природна стойност” (ВПС-1): 
1. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение: 

 Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или 
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за 
осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни. 

 Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214 
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за 
периода 2007 – 2013 г. 

 Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или 
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина. 

   

   

   

2. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава 

друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде 
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се 
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година). 

 

   

   

   

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Декларации, задължителни за участие по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите 
видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС-4.1): 

1. Запознат съм с изискването, че мога да не извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи, но 

следва да запазвам размера на площта, за която имам поет ангажимент, в продължение на 5 последователни години. 
 

2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с 

повече от 10 хектара ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те 
подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели. 
 

3. Запознат съм с изискването да засадя и отглеждам минимум 50 % есенни зърнено-житни култури и минимум 30 % царевица 
от заявените по дейността площи в местообитания на червеногушите гъски (само в случай че кандидатствам за 

подпомагане за дейността за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на 
червеногушата гъска). 
 

4. Запознат съм с изискването да засадя и отглеждам есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове 
гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи (само в случай че кандидатствам за подпомагане за дейността 
за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % 
от заявените по дейността площи). 
 

5. Запознат съм с изискването за прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на Ливаден блатар (Circus 
pygargus) (само в случай че кандидатствам за подпомагане за дейността да не се прибира реколтата преди 31 юли в 
площи с гнезда на ливадния блатар). 
 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Специфични документи по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и 
ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС-4.1): 
1. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение: 

 Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или 
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за 
осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни. 

 Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214 
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за 
периода 2007 – 2013 г. 

 Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или 
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина. 

   

   

   

2. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава 

друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде 
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се 
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година). 
 

   

   

   

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Декларации, задължителни за участие по направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел 
(Aquila heliaca) и Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в обработваеми земи с орнитологично 
значение” (ВПС-4.2): 
1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в 

продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент. 
 

2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с 

повече от 10 хектара ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те 
подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели. 
 

3. Запознат съм с изискването да превърна обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) 
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или Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в постоянно затревени площи. 
 

4. Запознат съм с изискването през първата година от прилагането на дейността до 30 септември да осигуря засяване на 

площите с многогодишни житни тревни смески и/или с многогодишни житно-бобови тревни смески. 
 

5. Запознат съм с изискването през първата година от прилагането на дейността или при увеличение на площите до 30 

септември на първата година или в годината на увеличение на площите да представя разходно оправдателен документ за 
закупените тревни житни сметки за количество минимум 50 кг/ха. 
 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Специфични документи по направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел (Aquila heliaca) 
и Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС-4.2): 
1. Копие от разходно-оправдателни документи за закупуване на многогодишни житни тревни смески и/или 

многогодишни житно-бобови тревни смески  за количество минимум от 50 кг/ха до 30 септември на първата година или 
на годината, в която кандидатът увеличава площите. 

   

   
 

 
 

 

2. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение: 

 Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или 
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за 
осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни. 

 Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214 
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за 
периода 2007 – 2013 г. 

 Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или 
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина. 

   

   

   

3. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава 

друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде 
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се 
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година). 
 

   

   

   

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Декларации, задължителни за участие по направление „Контрол на почвената ерозия”: 
 

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в 

продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент. 
 

2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с 
повече от 10 хектара ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те 
подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели. 
 

3. Запознат съм с изискването, че през първата година с подаване на заявлението за подпомагане следва да предоставя 

петгодишен план с избраните противоерозионни дейности съгласно изискванията за управление на направлението, заверен 
от дипломиран агроном, като следва да бъдат описани номерата на земеделските парцели. 
 

4. Запознат съм с изискването, че при добавяне на нови парцели в следващи години трябва да предоставя нов изменен 

петгодишен план с избраните противоерозионни дейности съгласно изискванията за управление на направлението, заверен 
от дипломиран агроном, като в него следва да бъдат описани номерата и на новодобавените земеделски парцели. 
 

5. Запознат съм, че при кандидатстване по дейност „Превръщане на обработваеми земи в постоянно затревени площи” 

площта на парцелите, заявени с код АК6, не е и няма да бъде включвана в сеитбообращение поне 5 години от началото на 
годината, в която съм регистриран за участие. 
 

6. Запознат съм, че при кандидатстване по дейност „Превръщане на обработваеми земи в постоянно затревени площи” 

площта на парцелите, заявени с код АК6, през първата година на кандидатстване и при добавяне на нови парцели в следващи 
години, същите следва да бъдат заявени с код на култура за обработваема земя. 
 

7. Запознат съм, че при кандидатстване по дейност „Превръщане на обработваеми земи в постоянно затревени площи” 
площта на парцелите, заявени с код АК6 за поредна година, следва да бъдат заявени с код на култура за постоянно затревени 
площи. 
 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Специфични документи по направление „Контрол на почвената ерозия”: 

1. Копие от петгодишен план с избраните противоерозионни дейности съгласно изискванията за управление на 

направлението, заверен от дипломиран агроном. 

   

   
   

2. Копие от изменен петгодишен план с избраните противоерозионни дейности съгласно изискванията за управление 

на направлението, заверен от дипломиран агроном (в случай на добавяне на нови парцели). 

   

   

   

3. Копие от диплома за висше образование на агронома, заверил плана по т. 1 и т. 2. 
   

   

   

4. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение: 

 Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или 
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за 
осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни. 

 Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214 
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„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за 
периода 2007 – 2013 г. 

 Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или 
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина. 

5. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава 

друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде 
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се 
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година). 

   
   

   
 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Декларации, задължителни за участие по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните 
(пасторализъм”): 
 

1. Запознат съм и спазвам изискването да притежавам най-малко 50 овце или 10 говеда или при комбинация от тях – не по-

малко от 10 ЖЕ. 
 

2. Запознат съм с изискването да спазвам изискването за поддържане на гъстота на животинските единици върху затревените 

площи съгласно Плановете за управление на Националния парк, в който извършвам дейността. 
 

3. Запознат съм с изискването да не извеждам по-голям брой животни от съответния вид от записаните в разрешителното за паша, 

издадено от съответната дирекция на национален парк „Рила“, „Пирин” или „Централен Балкан”. 
4. Запознат съм с изискването да извеждам животните на паша на определените планински пасища най-малко 3 месеца от годината 

в периода май-октомври. 
 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Специфични документи по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните 
(пасторализъм”): 

1. Копие от годишно разрешително за паша, издадено от съответната дирекция на национален парк „Рила“ „Пирин” или 

„Централен Балкан”. 

   

   
   

2. Копия от сертификатите за произход (родословените сертификати) на каракачанските кучета и кучетата от порода 

„Българско овчарско куче”, издадени от Международна асоциация на каракачанските кучета или друга призната асоциация. 

   

   
   

3. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение: 

 Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или 
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за 
осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни. 

 Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214 
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за 
периода 2007 – 2013 г. 

 Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или 
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина. 

   

   

   

4. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава 

друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде 
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се 
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година). 
 

   

   

   

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Декларации, задължителни за участие по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”: 

1. Запознат съм с изискването да не намалявам броя на одобрените животни (по видове) от последното подадено заявление за 

подпомагане, с което съм поел пет годишен ангажимент. 
 

2. Запознат съм с изискването да отглеждам животните, с които кандидатствам, за период от 5 години, като при намаляване на 

броя им вследствие на клане, продажба, смърт или кражба ще представям на ДФЗ-РА съответните документи (до 80 дни от деня, 
следващ последният ден за подаване на заявленията за подпомагане или с подаване на „Заявление за плащане” на следващата 
година, ако събитието се е случило след този период). 
 

 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”: 

1. Копие от "Зоотехнически сертификат” или „Сертификат за произход” за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за 

еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно, издаден от ИАСРЖ или 
съответната Развъдна организация (само за новите, неодобрени животни от застрашени от изчезване местни породи). 

   

   

   

2. Копие от разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от кмета на съответната община 

(за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд - от държавното горско стопанство. 
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3. Документ за загубите на животните (до 80 дни от деня, следващ последният ден за подаване на заявленията за 

подпомагане или с подаване на „Заявление за плащане” на следващата година, ако събитието се е случило след този 
период ). 

   

   

   
4. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение: 

 Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или 
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за 
осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни. 

 Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214 
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за 
периода 2007 – 2013 г. 

 Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или 
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина. 

   

   

   

5. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава 

друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде 
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се 
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година). 

   
   

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

 

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Декларации, задължителни за участие по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни 
сортове”: 
 

 

1. Запознат съм с изискването, че мога да не извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи, но 

следва да запазвам размера на площта, за която имам поет ангажимент, в продължение на 5 последователни години. 
 

2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с 

повече от 10 хектара ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те 
подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели. 
 

3. Запознат съм с изискването, че максимално допустимата площ за подпомагане по направлението е 50 ха.  

 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Допълнителни декларации при участие  по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни 
сортове”: 

1. Заявил съм през текущата година сорт трайни насаждения и/или многогодишни култури, който е застрашен от 

генетична ерозия и вече е съществуващ (в случай че кандидатът е заявил вече съществуващи трайни насаждения и 
многогодишни култури) 

   

   

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

 

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове”: 

1. Копие от фактура, с която се удостоверява, че посевният и/или посадъчният материал за заявения местен сорт, 

застрашен от генетична ерозия, е закупен от лице, имащо право да сортоподдържа съответния сорт. (документът не 
се изисква ако кандидатът е лице, което извършва сортоподдържане на местен сорт, застрашен от генетична 
ерозия, определен от ИАСАС, както и в случай че кандидатът е заявил само вече съществуващи трайни 
насаждения и многогодишни култури). 
 

   
   

   

2. Копие от документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия 

и е съществуващ (в случай че кандидатът е заявил вече съществуващи трайни насаждения и многогодишни култури и 
е отбелязал допълнителната декларация по т. 1). 

   
   

   
3. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение: 

 Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или 
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за 
осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни. 

 Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214 
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за 
периода 2007 – 2013 г. 

 Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или 
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина. 

   

   

   

4. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава 

друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде 
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се 
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година). 
 

   

   

   

    

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
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Декларации, задължителни за участие по направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и 
осигуряване на естествено опрашване“: 

1. Запознат съм с изискването, че мога да не извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи, но 

следва да запазвам размера на площта, за която имам поет ангажимент, в продължение на 5 последователни години. 

2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с 

повече от 10 хектара ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те 
подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели. 

3. Запознат съм с изискването да не намалявам броя пчелни семейства, под минималния изискван брой от 20 пчелни 

семейства. 

4. Запознат съм с изискването, че максималният размер на заявената площ по направлението е 130 ха. 

5. Запознат съм с изискването да отглеждам поне две култури от списъка по Приложение № 10, като площта на най-малката култура 

не трябва да е под 20 % от общата площ по направлението. 

6. Запознат съм с изискването да подсигуря спазване на норма на паша от не по-малко от едно пчелно семейство за 0,5 ха. 

7. Запознат съм с изискването пчелините да са разположени на отстояние до 1 км от граница на имота или GPS координатите, 

вписани в регистъра на БАБХ, където е разположен пчелина по време на периода на цъфтеж. 

8. Запознат съм с изискването, че  на площите по направлението могат да се използват единствено препарати, утвърдени като 

щадящи пчелите, съгласно публичния регистър, достъпен и актуализиран на интернет страницата на БАБХ. 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Специфични документи по направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на 
естествено опрашване“: 

1. Копие на договор с пчелар/и, с регистриран/и пчелин/и в БАБХ с най-малко 20 пчелни семейства (с нотариална заверка на 

подписи) 

   

   
   

2.  Декларация, в която е вписан имотът или съответните GPS координати на обекта от регистъра на БАБХ, периодът и 

броят на пчелните семейства за извършване на дейностите по направлението, в случай че кандидатът е собственик на 
пчелина. 

   

   
   

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 


