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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
Форма за Физически лица, ЕТ или Юридически лица 

Дата   ____/____/__________г. печат на ОПСМП  

Секция за попълване от ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ 

СЕКЦИЯ „А” – Данни за ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ (Физическо лице, ЕТ или Юридическо лице) 
 

УИН  УРН  
 

Име на прехвърлителя:  
 

Прехвърлителят е: Физическо лице     ЕТ  Юридическо лице  
 

ЕГН/ЕИК / БУЛСТАТ  
 

Регистрация в търговския регистър  
 

Управляващо лице 
    

      
ЕГН/ЛНЧ  

 

Лична карта/паспорт на ФЛ/управляващото лице  
 

Телефон  Мобилен  
  

Адрес за кореспонденция  
 

Адрес на управление  
 

Електронна поща (e-mail)  
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Декларирам, че: 
 

Доброволно прехвърлям правата за получаване на плащане и поетите от мен многогодишни ангажименти върху заявлението за подпомагане с 
по-горе посочения УИН на земеделския стопанин, чиито данни са описани в Секция „Б” от настоящата декларация. 
 

Подпис/печат за ЕТ/ЮЛ  

Декларации, задължителни при участие по мярка 214, Мярка 10-АК и Мярка 11-БЗ 
 

1. Желая да прехвърля стопанството си описано в Приложенията към Общото заявление за подпомагане с по-горе 
посочения УИН и одобрено с Уведомително/и писмо/а №                  / г., за което имам поет ангажимент в сила от
             /  г,писмо №              /             г  за което имам поет ангажимент в сила от              и 
                 / г., за което имам поет ангажимент в сила от              /  г подпомагано по реда на 
Наредба № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007-2013 г. 
и/или  Наредба 7 от 24.2.2015 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. и/или Наредба 4 от 
24.2.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г.на ПРИОБРЕТАТЕЛЯ, чиито данни са 
описани в Секция „Б”; 

 
2.Запознат съм и приемам условията на чл. 35 и чл. 36 от Наредба № 11 от 06.04.2009г.и/или чл.29 и 30 от  Наредба 7 от 

24.2.2015г. и/или чл.29 и 30 от  Наредба 4 от 24.2.2015 г. в случай, че ПРИОБРЕТАТЕЛЯТ не продължи извършването на 
агроекологичните дейности и не спазва всички изисквания на поетите ангажименти и агроекологични дейности до края на 
петгодишния период, ще възстановя получените от мен компенсаторни плащания, получени към момента на прехвърляне на 
стопанството в съответствие с  чл. 18, ал. 4 от Наредба № 11 за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични 
и/или чл.18, ал.4 от  Наредба 7 от 24.2.2015 г. и/или чл.15, ал. 4  от  Наредба 4 от 24.2.2015 г. 
 

 

Подпис/печат за ЕТ/ЮЛ  
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 Секция за попълване от ПРИОБРЕТАТЕЛЯ 

СЕКЦИЯ „Б” – Данни за ПРИОБРЕТАТЕЛЯ (Физическо лице, ЕТ или Юридическо лице) 
 

УИН  УРН  
 

Име на приобретателя  
 

Приобретателят е: Физическо лице  ЕТ  Юридическо лице  
 

ЕГН/ЕИК/ БУЛСТАТ  
 

Регистрация в търговския регистър  
 

Управляващо лице  ЕГН/ЛНЧ  
 

Лична карта/паспорт на ФЛ/управляващото лице  
 

Телефон  Мобилен  
  

Адрес за кореспонденция  
 

Адрес на управление  
 

Електронна поща (e-mail)  
 

 

 

Декларирам, че: 
 

1. Доброволно приемам стопанството, описано в Общото заявление за подпомагане с по-горе посочения УИН от ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ, 
чиито данни са описани в Секция А, с произтичащите от това права и задължения, като спазвам всички изисквания и условия за 
схемите и мерките, свързани с прехвърлянето; 

2. Извършил съм всички регистрации на прехвърленото стопанство в съответните държавни институции, отговорни за неговото 
наблюдение и/или съгласно българското законодателство, извършващи съгласувателни действия /регистри на БАБХ и други/; 

3. Декларирам, че съм запознат, че схема ПНДТ и ПНДЖ1 не могат да бъдат прехвърляни и по тези схеми НЯМА да получа 
субсидиране. 

4. Отговарям на изискванията за подпомагане за съответните схеми и мерки, заявени в Общото заявление за подпомагане и/или 
Приложение за Агроекологични плащания от ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ; 

5. Запознат съм, че при наложени санкции за бъдещ период по заявлението, обект на прехвърляне, същите ще бъдат удържани 
от бъдещи мои плащания; 

6. Запознат съм, че всички права и задължения на ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ, произтичащи от правното отношение между 
ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ и ДФЗ, породено от заявлението за подпомагане, се прехвърлят на ПРИОБРЕТАТЕЛЯ, съгласно чл. 8 от 
Регламент (ЕО) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 год. 
 

 

Подпис/печат за ЕТ/ЮЛ  

Декларации, задължителни при участие на кандидата по мерки 211 (НР1) и 212 (НР2) * 
 

1. Декларирам, че приемам стопанството на ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ, подпомагано по реда на Наредба № 11 от 03.04.2008 г., чиито данни са 
описани в Секция „А”, за което ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ има поет ангажимент по мярка 211 и/или 212 за извършване на земеделска 
дейност в съответния необлагодетелстван район; 

2. Задължавам се да продължа извършването на поетите ангажименти до края на петгодишния период, т.е. за оставащите          години 
до края на    г. от поетия от ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ ангажимент по мярка 211 и/или 212  от ПРСР 2007-2013г.; 

3. Запознат съм с условията на чл. 14 от Наредба № 11 от 03.04.2008г. и в случай, че преустановя земеделската си дейност в 
необлагодетелстваните райони преди изтичането на 5 г. от първото компенсаторно плащане, ще възстановя получените по 
ангажимента средства. 

* Точка 2 не важи за ангажименти по НР1 и/или НР2, поети през кампания 2014 г. 

* Точка 1, 2 и 3 не важат за ангажименти по мярка 13.1 и 13.2. 
 

Подпис/печат за ЕТ/ЮЛ  

Декларации, задължителни при участие по мярка 214, Мярка 10-АК и Мярка 11-БЗ 
 

1. Декларирам, че приемам стопанството на ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ, подпомагано по реда на Наредбите № 11 от 6.04.2009 г., чиито данни са 
описани в Секция „А” и приложенията към настоящата декларация, за което ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ има поет ангажимент за 
агроекологични дейности за пет години; 

2. Задължавам се да продължа извършването на поетите агроекологични ангажименти до края на петгодишния период, т.е. за 
оставащите          години до края на    г. от поетия от ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ ангажимент по мярка 214 "Агроекологични 
плащания" от ПРСР 2007-2013 г. и/или  за оставащите          години до края на    г. по мярка 10 „Агроекология и климат” 
от ПРСР 2014-2020 г. и/или  за оставащите          години до края на    г.по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 
2014-2020 г..; 

3. Декларирам, че съм преминал обучение по реда на чл. 20, ал.1 на Наредба 11 от 06.04.2009г и/или  чл.19  от Наредба 7 от 24.2.2015 
за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат от ПРСР 2014-2020 г. и/или чл. 16 от Наредба 4 от 24.2.2015 г. за прилагане на 
мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г.., в случай че прехвърлянето е извършено след втората година от поетото 
агроекологично задължение, или доказвам наличието на опит в извършването на дейността. 

 

Подпис/печат за ЕТ/ЮЛ  
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Декларации, задължителни при участие по схеми и мерки за подпомагане базирани на декларирани 
площи (СЕПП, СПП, ЗДП, МЗС, СП, СЗ, СЗо, СПК, ПНДП, Схема за памук, МЯРКА 214, МЯРКА 10, МЯРКА 11, 
МЯРКА 12, МЯРКА 13/НР): 
 

1. Декларирам, че към датата на кандидатстване заявените площи отговарят на условията за допустимост по смисъла на Наредба 
№ 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на 
площ и съм запознат със задължението да ги поддържам в такова състояние до края на годината; 

2. Запознат съм, че заявените площи е необходимо да отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 
от Регламент (ЕС) № 1307/2013; 

3. Запознат съм, че към датата на подаване на настоящото заявление, съществува забрана за преобразуване и разораване на 
декларираните от мен площи за подпомагане, попадащи в обхвата на слой „Постоянно затревени площи”, одобрен със заповед на 
министъра на земеделието и храните по реда на чл. 16д, ал. 2 от Наредба № 105 от 2006 г. 

4. Запознат съм че следва да предоставя копие на договор/анекс (към подписан договор) с контролиращо 
лице (в случай на деклариране на площи с биологично земеделие). 
 

 

Подпис  
 

Декларации, задължителни при участие по схемата за единно плащане на площ (СЕПП): 
 

1. Запознат съм, че плащанията по СЕПП се намаляват с 5% за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 
евро за съответната година и не се извършват плащания по СЕПП, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро след 
приспадане на свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално съм изплатил, включително данъците и 
вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост; 

2. Запознат съм, че се прилагат намаления на плащанията и по отношение на земеделски стопани, за които е установено, че след 18 
октомври 2011 г. изкуствено са създали условия с цел избягване на намаленията и тавана на плащанията по схемата; 

3. Декларирам, че възнагражденията за труд, свързани със селскостопанската ми дейност, включително данъците и вноските за социално 
осигуряване, свързани с трудовата заетост, които реално съм изплатил през предходната календарна година са в размер на: 

..........................лв. 
 

 

Подпис  
 

Декларации, задължителни при участие по схема преразпределително плащане (СПП): 
 

1. Запознат съм, че имам право на допълнително подпомагане за първите до 30 ха, за които имам право на подпомагане по СЕПП; 
2. Запознат съм, че не се отпускат плащания на земеделски стопани, за които се установи, че след 18 октомври 2011 г. са разделили 

стопанството си единствено с цел да се облагодетелстват от плащане по схемата за преразпределително плащане, както и на земеделски 
стопани, чиито стопанства са резултат на такова разделяне. 

 

Подпис  
 

Декларации, задължителни при участие по схема за селскостопански практики, които са благоприятни 
за климата и околната среда - Зелени директни плащания (ЗДП): 
 

1. Запознат съм, че за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година съм задължен да спазвам на всичките си 
допустими хектари по СЕПП, доколкото са приложими за стопанството ми, селскостопанските практики, благоприятни за климата 
и за околната среда, съгласно изискванията на чл. 43 от Регламент № 1307/2013; 

2. Запознат съм, че във връзка с диверсификацията Държавен фонд „Земеделие” изчислява дяловете на различните култури, 

Общи декларации: 
 

1. Всички представени документи са достоверни; 
2. Запознат съм с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП при участие по схемите за директни 

плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013  
3. Декларирам, че ползвам на правно основание площите, от заявлението, обект на прехвърлянето; 
4. Запознат съм със задължението да осигуря 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, декларирани в заявлението, обект на прехвърляне; 
5. Запознат съм, че в случай на двойно декларирани площи следва да се явя в съответния ОПСМП за доказване на правото на ползване 

на засегнатите площи след уведомяване, но не по-късно от първи декември в годината на прехвърляне. Уведомяването се извършва 
освен чрез изпращаните от ДФЗ уведомителни писма за застъпвания, но и чрез информация, публикувана и на интернет страницата 
на ДФЗ, в системата за индивидуална справка. 

6. 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. 111 на Регламент 1306/2013; 

7. Запознат съм с условията по схемите и мерките, избрани в заявлението, обект на прехвърляне; 
8. Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам земеделска 

дейност върху декларираните площи и да спазвам правилата за кръстосано съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение II от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013г.; 

9. Потвърждавам, че с приемането 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; 

10. Потвърждавам, че след уведомяване ще присъствам на извършването на проверка на земеделското стопанство или ще осигуря 
присъствието на упълномощен представител; 

11. Запознат съм, че финансовата субсидия за схемите, обект на прехвърляне: СЕПП, СПП, ЗДП, МЗС, СМК, СКЮ, ЕЖСК, ДПЖ, ДЖСК, 
Биволи, СП, СЗ, СЗо, СПК и схема за култура памук се изплаща от Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ); по мерките 
за развитие на селските райони, мярка 10, мярка 11, мярка 12, мярка 13 и мярка 214 се изплаща от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); по схемите за национални доплащания ПНДП и ПНДЖ3 от националния бюджет на Република 
България; 

12. Запознат съм със задължението да съхранявам документите, доказващи основанието ми за ползване на земеделските парцели, 
декларирани в заявлението, обект на прехвърляне, поне 5 (пет) години от годината на кандидатстване; 

 

Подпис/печат за ЕТ/ЮЛ  
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отглеждани върху обработваема земя в периода 15 май – 15 юли на годината на кандидатстване; 
3. Запознат съм, че към датата на подаване на настоящото заявление, съществува забрана за преобразуване и разораване на 

декларираните от мен площи за подпомагане, попадащи в обхвата на екологично чувствителни постоянно затревени площи по реда 
на чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1307/2013; 

4. Запознат съм, че включените площи в слой „Постоянно затревени площи” могат да се декларират за подпомагане само като 
постоянно затревени площи; 

5. Запознат съм, че ако заявените от мен в настоящото заявление обработваеми земи са с размер по-голям от 15 ха е необходимо да 
поддържам минимум 5% от тях като една или повече екологично насочени площи; 

6. Запознат съм, че за декларираните от мен площи с биологично земеделие в заявлението за подпомагане съм освободен от 
изискванията за ЗДП. По отношение на площите, които не са декларирани като биологично производство трябва да изпълнявам 
селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и околната среда. 

 

Подпис  
 

Декларации, задължителни по схема за млади земеделски стопани (МЗС): 
 

1. Запознат съм, че при заявяване на схемата ЕТ/ЮЛ има право на допълнително подпомагане за първите до 30 ха, за които има право на 
подпомагане по СЕПП; 

2. Декларирам, че през първата година на заявяване на схемата, като лице упражняващо ефективен и дългосрочен контрол върху ЮЛ, съм 
на не повече от 40 години; 

3. Запознат съм, че ЕТ/ЮЛ може да заяви схемата, ако лицето, упражняващо ефективен и дългосрочен контрол отговаря на условието по т. 
2; 

4. Запознат съм с условието, че като лице упражняващо ефективен и дългосрочен контрол върху ЮЛ, е необходимо да отговарям на 
изискванията за придобити професионални умения и познания в областта на земеделието, за които е необходимо в срок до 1 декември на 
годината на подаване на заявлението да предоставя в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие” документи, които ги 
удостоверяват, съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП; 

5. Запознат съм с условията, при които физически лица упражняват ефективен и дългосрочен контрол върху юридическо лице по отношение 
на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредбата, издадена на основание чл. 
38а, ал. 4 от ЗПЗП; 

6. Запознат съм, че плащането се отпуска за срок най-много 5 години, като този срок се намалява с броя на годините, които са изминали от 
създаването на стопанството; 

7. Запознат съм, че когато се установи, че кандидат по схемата е предоставил неверни сведения, за да докаже, че изпълнява задълженията 
си по схемата, се налага санкция в размер на 20% от сумата, която бенефициентът е получил или би получил съгласно изискванията на 
чл. 21, параграф 1 от Регламент № 640/2014. 

8. Дата на поемане на ефективен и дългосрочен контрол върху юридическото лице от физическите лица млади земеделски стопани по 
смисъла на чл. 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и 
финансовите рискове ................................г. . 

 

Подпис  
 

Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК): 
 

1. Декларирам, че отглеждам заявените от мен крави с предназначение за производство на мляко и животните отговарят на 
изискванията на чл. 19, ал. 2 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП; 

2. Запознат съм с изискването, животновъдният обект да е категоризиран по реда на чл. 2 от Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г.; 
3. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за 

подаване на заявления за подпомагане; 
4. Запознат съм с условието, че за периода на прилагане на схемата, заявените животни подлежат на подпомагане само с 

предназначение за производство на мляко. 
 

Подпис  
 

Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СКЮ): 
 

1. Декларирам, че отглеждам заявените от мен крави и/или юници с предназначение за производство на месо и животните отговарят 
на изискванията на чл. 20, ал. 2 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП; 

2. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за 
подаване на заявления за подпомагане; 

3. Запознат съм с условието, че за периода на прилагане на схемата, заявените животни подлежат на подпомагане само с 
предназначение за производство на месо. 

 

Подпис  
 

Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави 
под селекционен контрол (ЕЖСК): 
 

1. Декларирам, че отглеждам заявените от мен крави с предназначение за производство на мляко и/или с предназначение за 
производство на месо и/или юници и съм запознат с условието, че декларираните животни е необходимо да отговарят на 
изискванията на чл. 21, ал. 2 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП; 

2. Декларирам, че заявените животни са под селекционен контрол и съм запознат с условието, че е необходимо животните да 
отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 5 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП; 

3. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за 
подаване на заявления за подпомагане. 

 

Подпис  
 

Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки (ДПЖ): 
 

1. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен овце майки и/или кози майки най-малко 80 дни от деня, следващ 
последния ден за подаване на заявления за подпомагане; 

2. Запознат съм, че заявените от мен овце майки и/или кози майки е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 22, ал. 2 от 
Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП. 

 

Подпис  
 

Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под 
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селекционен контрол (ДЖСК): 
 

1. Декларирам, че съм запознат с условието, че заявените от мен овце-майки и/или кози-майки е необходимо да отговарят на 
изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП; 

2. Декларирам, че заявените животни са под селекционен контрол и съм запознат с условието, че е необходимо животните да 
отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 5 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП; 

3. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ 
последния ден за подаване на заявления за подпомагане. 

 

Подпис  
 

Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи): 
 

1. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен биволи най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за 
подаване на заявления за подпомагане; 

2. Запознат съм, че заявените от мен биволи е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 2 от Наредбата, издадена на 
основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП. 

 

Подпис  
 

Декларации, задължителни по схеми за обвързано подпомагане за плодове (СП), зеленчуци (СЗ) и 
зеленчуци - оранжерийно производство (СЗо): 
 

1. Декларирам, че съм запознат с изискването, че по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци-оранжерийно производство е 
необходимо да получа поне минималния добив от заявените култури от декларираните по схемата площи съгласно списъка от 
Приложение № 5 на Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП; 

2. Запознат съм, че в периода от 1 до 31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявлението, е необходимо да 
представя в областната дирекция на ДФ „Земеделие” декларация по образец за произведената през годината на кандидатстване 
продукция, както и документи, които доказват нейната реализация. 

 

Подпис  
 

Декларации, задължителни по схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар 
(ПНДП): 
 

1. Запознат съм, че по схемата за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар са допустими всички земеделски площи на 
територията на страната, които са допустими по СЕПП с изключение на постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади), площите, 
на които се отглеждат винени сортове лозя и тютюн. 

 

Подпис  
 

 

Декларации, задължителни при участие по схема за преходна национална помощ за овце майки и/или 
кози майки, обвързана с производството (ПНДЖ3): 
 

1. Запознат съм със задължението да отглеждам най-малко 80% от заявените овце майки и/или кози майки по схемата ПНДЖ3 най-малко 
100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления. 

 

Подпис  
 

Декларации, задължителни при участие за специално плащане за култура памук (Памук): 
 

1. Декларирам, че заявените в настоящото заявление количества памук са произведени на територията на страната, а използваните 
сортове при производството са вписани в Сортовата листа на Република България за настоящата година или в Европейския 
каталог на полските култури, публикувани на електронната страница на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и 
семеконтрол; 

2. Декларирам, че съм запознат с изискването минималната гъстота на посевите ми на памук да е не по-малко от 8000 бр./дка; 
3. Запознат съм, че е необходимо да предоставя сключен договор за изкупуване на произведената от мен качествена продукция от 

памук в срок до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие”. 
 

Подпис  
 

 

 

Декларации, задължителни при участие по мярка 12 – Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива 
за водите (Мярка 12): 
 

1. Запознат съм, че площите, с които кандидатствам за подпомагане са в обхвата на Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО, 
съгласно чл. 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013; 

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 постоянно затревени площи по Мярка 12  и мярка 11 
„Биологично земеделие”, за които има забрана за използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 

5. Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи площи по Мярка 12  и Мярка 214 с изключение при 
комбиниране на дейности по Мярка 12 с направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” по мярка 214; 

6. Запознат съм с изискването, че не мога да заявявам 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. 

 

Подпис  

 
 
  Секция за попълване от ПРИОБРЕТАТЕЛЯ 
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Общи документи 
  

1. Копие на ЛК/паспорт на ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ, ако е ФЛ или на управляващото лице, ако е ЕТ/ЮЛ (сверено с оригинала). 

  

2. Копие от регистрация ЕИК по БУЛСТАТ с копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на 
попълване на Декларацията или копие от регистрация в Търговския регистър за ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ. 

 

  
 

3. Копие на ЛК/паспорт на ПРИОБРЕТАТЕЛЯ, ако е ФЛ или на управляващото/  лице, ако е ЕТ/ЮЛ (сверено с оригинала).   
 

4. Копие от регистрация ЕИК по БУЛСТАТ с копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на 
попълване на Декларацията или копие от регистрация в Търговския регистър за ПРИОБРЕТАТЕЛЯ. 

 

 
 

  

5. Документ, доказващ законосъобразното прехвърляне на стопанството – нотариално заверен  документ за учредяване на вещни права 

върху стопанството, който може да бъде:  договор за аренда (вписан в службата по вписвания), договор за наем, договор за учредяване 

на право на ползване, договор за преотдаване на нает имот, нотариално заверен договор за покупко – продажба, както и други документи, 

доказващи прехвърлянето на стопанството. 

  

  

   6. Предоставено е изрично пълномощно на упълномощен от наследниците заявител за подаване на заявление и получаване на 

финансова помощ при унаследяване на имот – удостоверение за наследници и декларация от всички наследници, че ще продължат да 

изпълняват всички поети от наследодателя ангажименти със заявлението за подпомагане. 

 
  

  

 7. Документ за преминат курс за обучение по реда на чл. 20, ал.1 на Наредба 11 от 06.04.2009г и/или  чл.19  от Наредба 7 от 24.2.2015 за 
прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат от ПРСР 2014-2020 г. и/или чл. 16 от Наредба 4 от 24.2.2015 г. за прилагане на мярка 11 
„Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. или документ за доказване наличието на опит в извършване на дейността, в случай че 
прехвърлянето е извършено след 31 декември на втората година от поетото агроекологично задължение. 
 

 

 

  
 

8. Попълнени, подписани/подпечатани Декларация за запознаване с определенията за нередност и Декларация по чл. 19 и чл. 20 от 
Закона за защита на личните данни (Само за кандидати, които са новорегистрирани в ИСАК). 

 

 
      

 
 Подпис на приобретателя/печат за ЕТ/ЮЛ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ДФ Земеделие - Разплащателна агенция 

` 

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 на отпечатване  

Декларация съставена на основание чл.14, ал.4 от Наредба №5 от 27.02.2009г. и на основание чл. 34, ал. 1, т.4 от Наредба №11 от 
06.04.2009г, чл.28, ал.1, т.4 от Наредба № 7 от 24.2.2015 г., чл. 28, ал.1, т. 4 от Наредба № 4 от 24.2015 г. във връзка с прилагането на 
чл. 8 от Регламент (ЕО) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 год. 

 

   Секция за попълване от ПРИОБРЕТАТЕЛЯ 

СЕКЦИЯ „В” - Искане за изплащане на помощта по прехвърляното заявление на 
банковата сметка на приобретателя 

Данни за актуална банкова сметка на ПРИОБРЕТАТЕЛЯ: 

 

Титуляр 
 

 

EГН / БУЛСАТ  

 

IBAN  

 
BIC код  

 
Банка  

 
 
 

Подпис на приобретателя/ 
печат за ЕТ/ЮЛ  

 
 
 
Настояща декларация е приета от: 
 
Трите имена на служител от ОПСМП  

 
............................................................................... 
Подпис на експерт в ОПСМП/печат на ОПСМП 

 
Настояща декларация се подписва в три еднообразни екземпляра по един за страните и един за ДФ „Земеделие”. 
Всеки спор за действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на поетите задължения се урежда 
от страните по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разрешаване от компетентния съд. 
За неуредените в тази декларация въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. 

 
 

 
 
Прехвърлител: ............................................................  Приобретател:................................................................... 
                                  трите имена дата/подпис/печат за ЕТ/ЮЛ       трите имена дата/подпис/печат за ЕТ/ЮЛ 

 

 

Плащането по прехвърленото заявление да бъде изплатено на следната банкова сметка: 
 
 
 
 

 


