Инструкция за получаване на достъп до
електронен модул – „ИСАК – Online – Регистър“
Получаването на достъп до електронен модул „ИСАК – Online – Регистър“ за
създаване на поле „График за доставки през периода“ по схема „Училищен плод“ и схема
„Училищно мляко“ се извършва срещу лично подадено Заявление за електронен достъп
по образец в ОД на ДФ „Земеделие“ – РА или чрез упълномощено лице.
СТЪПКА 1 – Попълване на заявление за достъп.
Образец на заявлението за електронен достъп може да изтеглите от официалната
страница на ДФ „Земеделие“ – РА ( http://www.dfz.bg/ > Селскостопански пазарни
механизми > Училищни схеми) или да получите във всички ОД на ДФ „Земеделие“ – РА.
Заявлението се подава от кандидатите в съответното ОД на ДФ „Земеделие“ – РА по
седалище и адрес при спазване на следните условия:


За Учебни заведения – се подава от директора или упълномощено от него
лице, съгласно представена заповед на лицето, упълномощено да подаде
документите;



За ЕТ и ЮЛ или други – се подава от управителя или упълномощено от
него лице, съгласно представено нотариално заверено пълномощно на
лицето, упълномощено да подаде документите;



За Общини – се подава от кмета на общината или упълномощено от него
лице, съгласно представена заповед на лицето, упълномощено да подаде
документите.

СТЪПКА 2 – получаване на достъп.
След проверка на попълненото Заявление за електронен достъп, служител на РА
предоставя на хартиен носител данни за потребителско име и код за достъп (парола)
срещу подпис. Същите трябва да бъдат активирани, като при първоначалното активиране
се изисква задължителна промяна на кода за достъп.
За заявителите, които са попълнили данни за електронна поща (e-mail) в
Заявлението за електронен достъп, на посочения e-mail ще бъдат уведомени за
предоставените потребителско име и код за достъп.
ВАЖНО !!!
ДФ „Земеделие“ – РА не носи отговорност за правните последици от
неправилно съхранение на предоставените данни за достъп, неправомерното им
ползване от трети неупълномощени лица или в случаите, когато ДФ „Земеделие“ –
РА не е бил уведомен за изгубен или откраднат код за достъп.
За последващите стъпки, моля прочетете „Ръководство за ползване на електронен
модул - ИСАК Online – Регистър” налично на официалната страница на ДФ”Земеделие” –
РА. (http://www.dfz.bg ) > Селскостопански пазарни механизми > Училищни схеми).

