ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

Заявление за оттегляне.

ФЛ УРН:

УИН: попълва се служебно

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ 2016

Дата на подаване

Форма за физически лица
Този документ се подписва от кандидата за подпомагане и съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни.

Данни за кандидата (Физическо лице):
Име

УРН

ЕГН / ЛНЧ
Дата на раждане
Пол
Лична карта/паспорт №
Телефон

Мобилен

Адрес за кореспонденция
Постоянен адрес
Електронна поща (e-mail)

Упълномощено лице за подаване на заявлението:
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Към настоящия момент се извършват кръстосани проверки.
Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за директни плащания не се приемат искания за оттегляне на заявления
за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки.

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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Форма за ЕТ/Юридически лица
Този документ се подписва от кандидата за подпомагане и съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни.

Данни за кандидата (ЕТ/ЮЛ):
Фирма

УРН

ЕИК по БУЛСТАТ
Регистрация в търговския регистър
Тип на организацията
Управляващо лице

ЕГН/ЛНЧ

Лична карта/паспорт № на управляващото
лице
Телефон

Мобилен

Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
Електронна поща (e-mail)

Упълномощено лице за подаване на заявлението:
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Към настоящия момент се извършват кръстосани проверки.
Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за директни плащания не се приемат искания за оттегляне на заявления
за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки.

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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Форма за физически лица
Този документ се подписва от кандидата за подпомагане и съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни.

Данни за кандидата (Физическо лице):
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Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Пълно оттегляне
Частично оттегляне
Схеми и мерки за подпомагане:
СЕПП/ЗДП

СПП

ПНДП

13.1/НР1

13.2/НР2

Н2000

МЗС

мярка 214

Мярка 10

Мярка 11

СП

СЗ

ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

СЗо

СПК

СМК

СКЮ

ЕЖСК

ДПЖ

ДЖСК

Биволи

ПНДТ

ПНДЖ1

ПНДЖ3

Памук

Парцели
Животни
Пчелини
Неразделна част от настоящото заявление за оттегляне е „Уведомление при оттегляне”.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

Заявление за оттегляне.

ЕТ/ЮЛ УРН:

УИН: попълва се служебно

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ 2016
Форма за ЕТ/Юридически лица
Този документ се подписва от кандидата за подпомагане и съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни.

Данни за кандидата (ЕТ/ЮЛ):
Фирма

УРН

ЕИК по БУЛСТАТ
Регистрация в търговския
регистър
Тип на организацията
Управляващо лице

ЕГН/ЛНЧ

Лична карта/паспорт № на управляващото
лице
Телефон

Мобилен

Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
Електронна поща (e-mail)

Упълномощено лице за подаване на заявлението за оттегляне:

Дата на подаване

ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Пълно оттегляне
Частично оттегляне
Схеми и мерки за подпомагане:
СЕПП/ЗДП

СПП

ПНДП

13.1/НР1

13.2/НР2

Н2000

МЗС

мярка 214

Мярка 10

Мярка 11

СП

СЗ

СЗо

СПК

СМК

СКЮ

ЕЖСК

ДПЖ

ДЖСК

Биволи

ПНДТ

ПНДЖ1

ПНДЖ3

Памук

Парцели
Животни
Пчелини

Неразделна част от настоящото заявление за оттегляне е „Уведомление при оттегляне”.

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

Подпис/Печат/Дата

