
 
 
 
 
 

 
 
                 
 

 
 
 
 
 
            „Заявление за подпомагане”                                                                         „Заявление за плащане”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 

от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни 
 

 
 

                                                                 Подпис:  

   

 

   

 
 
 

Приложение за кандидати първа година по мярка 11 „Биологично земеделие” 
2021 

Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане 

Заявени за подпомагане направления: 
    

Биологично растениевъдство    
    

Биологично пчеларство    
    

Биологично животновъдство    
    

 
Прилагам следните документи: 

 

УРН: Дата на подаване: 
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Общи декларации: 
 

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

и да предоставя до края на поетия ангажимент поне един от следните задължителни документи за удостоверяване на опит за 
извършване на биологичните дейности: 
 

     1.1. Копие на 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; 
 

     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; 
 

     1.4. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или 

животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция. 
 

2. Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на 

Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за 
земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009* на Съвета, както и с условията за активен земеделски стопанин съгласно 
чл. 38б от ЗПЗП. 
 

3. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от биологичните ми задължения, от началото на годината на 

кандидатстване и участие в мярка 11 „Биологично земеделие”. 
 

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

през периода на поетия ангажимент. 
 

5. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията за управление на биологичните дейности, определени за мярка 11 

„Биологично земеделие” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за които кандидатствам през 
периода на поетия ангажимент. 
 

6. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното 

производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ, L 189 от 20.07.2007 г.) и 
Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по 
отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1). 
 

7.  Запознат съм с изискването да спазвам изискванията на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета 

от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) 
през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение 
на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и 
разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г. 
 

8. Запознат съм с изискването, че годишният размер на плащанията за преминаване към биологично земеделие (периода на 
преход)  се предоставят за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно 

чл. 36, ал. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за 
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични 
продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008 г.). 
 

9. Запознат съм с изискването да спазвам базовите изисквания на биологичните дейности, за които кандидатствам. 
 

10. 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. 
 

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

за получаване на плащания по мярка 11 „Биологично земеделие” 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. 
 

12. Запознат съм с изискването, че до края на поетия ангажимент , най-малко веднъж трябва да съм получил и предоставил 

в ДФЗ - РА сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от мен растителни, животински или 
пчелни продукти с правилата на биологичното производство“. Сертификатът или писменото доказателство следва да 
удостоверяват произведената биологична продукция съгласно чл. 33, ал. 1, т. 5 от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. 
 

13. Запознат съм, че мога да кандидатствам едновременно за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие”:, 

направление „Биологично животновъдство” и по мярка 14 „Хуманно отношение към животните”. 
 

14.  Запознат съм, че не мога да кандидатствам едновременно с едни и същи постоянно затревени площи по  мярка 11 

"Биологично земеделие" и мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014 – 2020 г., 
която попада в обхвата на защитени зони, за които има влязла в сила забрана за използване на продукти за растителна 
защита в горското и селското стопанство и/или забрана за употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна 
защита и биоциди. 
 

15. Запознат съм, че не мога да кандидатствам едновременно с едни и същи постоянно затревени площи, заявени по мярка 

12 "Плащания по Натура 2000 и плащания по Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на зони 
в Натура 2000, за които в заповедта за обявяването им няма забрана за използване на пестициди и минерални торове в 
пасища и ливади и/или няма забрана за употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и 
горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично 
производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия. 
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16.  Запознат съм, че не мога да кандидатствам едновременно с едни и същи площи по мярка 11 „Биологично земеделие” и 

по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на площи, заявени по направление „Контрол на 
почвената ерозия” от мярка 10. 
 

17.  Запознат съм, че не мога да кандидатствам едновременно с  едни и същи животни по мярка 11 „Биологично земеделие” 

и по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на животни, заявени по направление „Опазване 
на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство” от мярка 10. 
 

18. Запознат съм, че мога да поискам прекратяване на поет ангажимент, като подам заявление за доброволен отказ по 

образец, съгласно чл. 19а от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. и възстановя всички получени до момента плащания съгласно 
чл.15, ал. 4 от същата наредба. 
 

19. Запознат съм, че годишният размер на плащанията може да бъде преразглеждан по време на изпълнявания ангажимент 

по мярката при изменение на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.  
 

20. Запознат съм с изискването, че при извършване на биологичните дейности по съответното направление в рамките на 

поетия от мен ангажимент следва да няма прекъсване в периода на контрол върху стопанството ми. 
 

21. Запознат съм, че финансовата помощ за календарната година на констатацията и за следващата може да бъде отказана, 

когато: 
 

     21.1.  се установи в две последователни години неспазване на всички базови и изисквания по управление, засягащи над 

50 % от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства по съответното направление; 
 

     21.2.  се установи, че бенефициентът е представил неверни сведения с цел да получи подпомагане или поради небрежност 

е пропуснал да предостави необходимата информация; 
 

     21.3. се установи, че контролиращото лице е уведомило министъра на земеделието, храните и горите при отнемане на 

документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на оператор, с който има сключен договор за 
контрол и сертификация. 
 

22.  Запознат съм, че приемът на заявления за подпомагане се извършва в съответствие със заповедта на Министъра на 

земеделието, храните и горите по чл. 4, ал. 9 от НАРЕДБА № 5 от 2009 г. 
 

23. Запознат съм ,че заявленията за подпомагане се одобряват в рамките на финансовите средства по съответната мярка в 

ПРСР 2014-2020 година. 
 

24.  Запознат съм, че в регламентираните срокове съгласно чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 5 от 2009 г., имам възможност да 

правя промени в заявените кодове на дейност по съответното направление в случай на настъпили промени. 
 

25. Запознат съм, че ДФЗ - РА ще използва данни вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата 

организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз на името на кандидата по мярката , за състоянието на 
парцелите, пчелните семейства и животните към последната дата за подаване на заявление за подпомагане съгласно чл. 12, 
ал. 2 от НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. 
 

26. Запознат съм, че площи, животни и пчелни семейства могат да се включат в нови ангажименти през 2021 г., когато 

периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2020 г. 
 

27. Запознат съм, че  сертифицираните площи, животни и пчелини с пчелни семейства могат да бъдат подпомагани само за 

дейности от под мярка „Плащания за поддържане на практики и методи за биологично земеделие.“. 
 

28. Запознат съм че в случай на заявяване на площи с трайни насаждения, лозя и маслодайна роза  следва до 15 юли на 

текущата година да предоставите оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, удостоверяваща, 
че заявените трайни насаждения са в период на плододаване. В тази оценка следва да са описани и с номерата на парцелите 
от ИСАК за заявените площи. 

 
 

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

 Подпис:   
 

 
Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично растениевъдство”: 

1. Запознат съм с изискването да извършвам биологичните дейности върху едни и същи земеделски площи за периода на 

поетия ангажимент. 
 

2. Запознат съм с изискването да предоставя през текущата година копие на един от следните документи: 
 

2.1. Договор  и/или анекси  с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на 

общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; 
или 
2.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между контролиращото 

лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате 
производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);  
или 
2.3. Договор и/или анекс между контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане 

на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз,  земеделския стопанин и трето лице. 
 

3. Запознат съм, че предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 

от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, следва да е 
регистриран в базата данни по чл. 45, ал. 1 от НАРЕДБА № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, 
етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното 
производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица. 
 

4. Запознат съм, че предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 

от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, следва да обхваща 
всички земеделски парцели, заявени за подпомагане за дейности по направление „Биологично растениевъдство”. 
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5. Запознат съм с изискването, че всички парцели на блока в земеделското стопанство (БЗС) трябва да бъдат заявени в преход 

към биологично производство и/или вече да са преминали периода на преход. 
 

6.  Запознат съм, че за трайни насаждения, създадени по проекти, финансирани от ПРСР 2007 - 2013 г. и ПРСР 2014 - 2020 г., 

не се изисква предоставяне на оценка по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения. 
 

7. Запознат съм, че при нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или 

част от него, разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 15 работни дни от 
настъпване на събитието, като представя и копие от документ от съответния компетентен административен орган. 
 

8. Запознат съм с изискването при заявяване на постоянно затревени площи по направление "Биологично растениевъдство" 

да спазвам гъстота с биологични животни в съотношение минимум 0,3 ЖЕ/1 ха. 
 

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

 Подпис:   
   

 
Допълнителни декларации при участие по направление „Биологично растениевъдство” (отнася се само 
за производителите на посевен и посадъчен материал): 

1. Произвеждам посевен и посадъчен материал за култура, включена в Приложение 5, част А на НАРЕДБА № 8 от 

27.02.2015 г. за фитосанитарния контрол. 

   

   
   

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

 Подпис:   
 

 

 
Документи по направление „Биологично растениевъдство”: 

1. Предоставям копие на един от следните документи: 
1.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за 

прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. 
 

или 
 

1.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между 

контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо 
лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор). 

 

или 
 

1.3. Договор и/или анекси между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице (само в случай че 

нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като 
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор). 

 

   

        

   

2. Копие от удостоверение за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен (растителен) контрол на 

съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), само при биологично производството на посевен 
и посадъчен материал за културите, включени в Приложение 5, част А на НАРЕДБА № 8 от 27.02.2015 г. за 
фитосанитарния контрол (Само при условие, че е отбелязана т. 1 от допълнителни декларации по направление 
„Биологично растениевъдство”). 

   
   

   
   

   

3. Копие от оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, удостоверяваща, че заявените 

трайни насаждения са в период на плододаване с номерата на заявените за подпомагане парцели от ИСАК в случай 
че са заявени площи с трайни насаждения, лозя и маслодайна роза. 

   

   

   

4. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни продукти с 

правилата на биологичното производство, издаден от контролиращото лице по т. 1 (до края на поетия ангажимент).  
Сертификатът или писменото доказателство следва да удостоверява произведената биологична продукция съгласно 
чл. 33, ал. 1, т. 5 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г. 

 
 

  

   
   

5. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично или биологично обучение: 
5.1. 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. 
5.2. 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. 
5.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна 

степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие, зооинженерство или ветеринарна медицина. 
5.4. Сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или 

животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция. 
 

 

 

  

   

   

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Нотариално заверено пълномощно за управление на биологичната дейност, с което кандидатът упълномощава 

друго лице да управлява дейностите по мярка 11 „Биологично земеделие” (упълномощаването следва да бъде 
осъществено и предоставено в ДФЗ – РА до края на поетия ангажимент). 
 

 
 

 

   

   

7. Документ удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на Контролиращото лице.    

    

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

 Подпис:   
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Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично пчеларство”: 
 

1. Запознат съм с изискването да не намалявам броя пчелни семейства, за които съм поел ангажимент, под минималния 

изискван брой от 20 пчелни семейства. 
 

2. Запознат съм с изискването да отглеждам всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологичното 

производство. 
 

3. Запознат съм с изискването да предоставя през текущата година копие на един от следните документи: 
 

3.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на 

общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; 
или 
3.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и  договор и/или анекси между контролиращото 

лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате 
производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор); 
или 
3.3. Договор и/или анекс между контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане 

на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз,  земеделския стопанин и трето лице. 
 
 

4. Запознат съм, че предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 

от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, следва да е 
регистриран в базата данни по чл. 45, ал. 1 от НАРЕДБА № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, 
етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното 
производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица. 
 

5. Запознат съм, че предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 

от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, следва да обхваща 
всички пчелни семейства в стопанството ми. 
 

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

 Подпис:   
 

 
Документи по направление „Биологично пчеларство”: 

1. Предоставям копие на един от следните документи: 
1.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за 

прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. 
 

или 
 

1.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между 

контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо 
лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор). 

 

или 
 

1.3. Договор и/или анекси между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице (само в случай че 

нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като 
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор). 

 

   

   

   

2. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените пчелни продукти с правилата 

на биологично производство, издадени от контролиращото лице по т. 1 (до края на поетия ангажимент). 
Сертификатът или писменото доказателство следва да удостоверява произведената биологична продукция съгласно 
чл. 33, ал. 1, т. 5 от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. 
 

 
 

  

   

   
3. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично или биологично 

обучение: 
3.1. 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. 
3.2. 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. 
3.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна 

степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие, зооинженерство  или ветеринарна медицина. 
3.4. Сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или 

животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция. 
 

   

   

   

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

друго лице да управлява дейностите по мярка 11 „Биологично земеделие” (упълномощаването следва да бъде 
осъществено и предоставено в ДФЗ – РА до края на поетия ангажимент). 
 

   

   

   

5. Документ удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на Контролиращото лице.    
 

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

 Подпис:   
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Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично животновъдство”: 

1. Запознат съм с изискването да не намалявам размерът на площите и животинските единици (ЖЕ), за които съм поел ангажимент, 

под минималния изискван размер от 0,5 ха и 1 ЖЕ. 
 

2. Запознат съм с изискването, че се подпомагат само животните в основното стадо (млечни крави - майки, месодайни крави – 

майки, млечни биволици – майки,  месодайни биволици - майки, овце - майки, кози - майки). 
 

3. Запознат съм с изискването да отглеждам всички животни от заявения вид в стопанството по метода на биологичното 

производство. 
 

4. Запознат съм с изискването, че при промяна на животните в стопанството ми от съответния вид, с който кандидатствам за 

подпомагане или при увеличаване на броя им следва да сключа анекс към договора с контролиращото лице. 
 

5. Запознат съм с изискването най-късно с подаването на „Заявление за плащане” през следващата година да представя в ДФЗ-РА 

анекс към договора с контролиращото лице, ако увелича броя на животните от заявения вид в стопанството през текущата година. 
 

6. Запознат съм с изискването, че всички парцели на блока в земеделското стопанство (БЗС) трябва да бъдат заявени в преход към 

биологично производство и/или вече да са преминали периода на преход. 
 

7. Запознат съм с изискването да предоставя през текущата година копие на един от следните документи: 
7.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на общата 

организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; 
или 
7.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и  договор и/или анекси между контролиращото лице 

и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате производство като 
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);  
или 
7.3. Договор и/или анекс между контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на 

общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз,  земеделския стопанин и трето лице. 
 

8. Запознат съм, че предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от 

Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, следва да е регистриран в 
базата данни по чл. 45, ал. 1 от НАРЕДБА № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и 
контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за 
последващ официален надзор върху контролиращите лица. 
 

9. Запознат съм, че предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от 

Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, следва да обхваща всички 

животни от заявения вид в стопанството ми. 
 

10. Запознат съм, че при нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част 

от него, разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 15 работни дни от настъпване на 
събитието, като представя и копие от документ  от съответния компетентен административен орган. 
 

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

 Подпис:   
 

 
Специфични документи по направление „Биологично животновъдство”: 
1. Предоставям копие на един от следните документи: 

1.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за 

прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. 
 

или 
 

1.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между 

контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо 
лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор). 

 

или 
 

1.3. Договор и/или анекси между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице (само в случай че 

нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като 
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор). 
 

 

   

   

 
 
 

 

2. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените животински продукти с 

правилата на биологично производство, издадени от контролиращото лице по т. 1 ( до края на поетия ангажимент). 
Сертификатът или писменото доказателство следва да удостоверява произведена биологична продукция съгласно 
чл. 33, ал. 1, т. 5 от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

   

   

3. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично или биологично обучение: 
3.1. 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. 
3.2. 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. 
3.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна 

степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие, зооинженерство или ветеринарна медицина. 
3.4. Сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или 

животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция. 
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4. Нотариално заверено пълномощно за управление на биологичната дейност, с което кандидатът упълномощава 

друго лице да управлява дейностите по мярка 11 „Биологично земеделие” (упълномощаването следва да бъде 
осъществено и предоставено в ДФЗ – РА до края на поетия ангажимент). 
 

   

   

   

5.  Документ удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на Контролиращото лице    

 

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

 Подпис:   
 


