
           

            

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

М и н и с т ъ р  н а  з е ме де ли е т о  

 
гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55 

Тел: (+3592) 985 11 199, Факс: (+3592) 981 79 55 
 

 

 
 

З А П О В Е Д 

 
 

РД09-443/18.04.2022г. 

 

София  

  

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 4, ал. 9 и 10 от Наредба 

№ 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за 

директни плащания (ДВ бр. 22 от 2009 г.) и одобрен от министъра на земеделието доклад 

№ 93-2084/18.04.22г. на д-р Момчил Неков, заместник-министър на земеделието 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Определям 18.04.2022 г. за начална дата за прием на заявления за подпомагане по 

реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и 

мерки за директни плащания за кампания 2022 по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и 

Рамковата директива за водите“, финансирани от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.). Заявленията за подпомагане се 

одобряват в рамките на финансовите средства по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и 

Рамковата директива за водите“ в ПРСР 2014-2020 г. 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на 

земеделието и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна 

агенция.  



гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55 
Тел: (+3592) 985 11 199, Факс: (+3592) 981 79 55 

 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Момчил Неков – 

заместник-министър на земеделието и г-н Николай Каварджиклиев – изпълнителен 

директор на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция.  

 Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение, като екземпляр от нея се изпрати на изпълнителния директор на Държавен 

фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. 

 

X
Д-р Иван Иванов

Министър на земеделието

 


