
 
 
                 
 

 
 
            Ново заявление                                             Редакция на направление / парцели / животни / пчелни семейства 
 
 
            „Заявление за подпомагане”                      „Заявление за плащане” 

 

 

 
 

Декларирам, че през текущата година намалявам площта, за която имам поет агроекологичен 
ангажимент и спазвам разпоредбите на чл. 24, ал. 2 на НАРЕДБА № 11 от 6.04.2009 г. (към Заявлението 
прилагам и обяснение, в което посочвам причините за намаляване на площите) 

Прилагам следните документи и: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

                                                                 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица): 

                    

                    

                    

                    

                    

Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания” 2013 
Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане 

Заявени за подпомагане направления: 
    

Биологично растениевъдство    
    

Биологично пчеларство    
    

Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност    

Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в 
орнитологични важни места 
 

   

   
   

Поддържане на характеристики на ландшафта с направление традиционно отглеждане на овощни 
култури 

   

   
   

Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите    
    

Контрол на почвената ерозия    
    

Опазване на застрашени от изчезване местни породи    
    

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)    
    

Попълва се в случай, че заявлението е попълнено със съдействие на НССЗ: 
 

Заявлението е попълнено със съдействието на НССЗ* гр.   
 

Име на служителя от НССЗ:  Подпис:   
 

Номер на приемо-предавателен протокол:    
 

*Попълва се безплатно само за кандидати - полупазарни стопанства, получили финансово подпомагане по мярка 141 

"Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР 2007 – 2013 г. 

 

УРН: Дата на подаване: 



  

Общи декларации: 

 
1. Запознат съм с изискването да премина курс до 31 декември на втората година от ангажимента и ще предоставя най-късно с 
подаване на заявление за третата година поне един от следните задължителни документи за удостоверяване на опит за 
извършване на агроекологични дейности, преминато обучение или информационни дейности: 
 
    1.1. Копие от диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат курс, обучение 
или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция. 
 
    1.2. Копие от уведомително писмо за извършено плащане по мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности, целящи 
опазването на околната среда” от Националния план за развитие на земеделието и селските райони 2000 –2006 г. по 
програма САПАРД. 
 
    1.3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни 
продукти с правилата на биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично задължение), издадени от 
контролиращото лице (за под-мярка „Биологично земеделие”). 
 
2. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от агроекологичните ми задължения, от началото на  първата година 
на кандидатстване и участие в мярка 214 „Агроекологични плащания”. 
 
3. Запознат съм с изискването да водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство през 
5–те години на поетото задължение. 
 
4. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията за управление на агроекологичните дейности, определени в мярка 214 
„Агроекологични плащания” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), за които 
кандидатствам за период от 5 последователни години.  
 
5. Запознат съм с изискването на чл. 50а от Регламент №1698/2009 г. да спазвам, в рамките на цялото стопанство, 
законоустановените изисквания за управление и условията за добро земеделско и екологично състояние, предвидени в членове 5 
и 6 от и в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 73/2009, както и минималните изисквания за торене и използване на продукти 
за растителна защита (ПРЗ). 
 
6. Запознат съм с изискването през цялата календарна година да спазвам добрите земеделски и екологични условия и 
законоустановените изисквания за управление определени със заповед на Министъра на земеделието и храните за цялата ми 
селскостопанска дейност. 
7. Запознат съм, че агроекологичните плащания ще бъдат преустановени при отказ от моя страна да спазвам нови завишени 
изисквания. 
 
8. Запознат съм с изискването при изменение на изискванията за кръстосано спазване и минималните изисквания за торене и 
използване на продукти за растителна защита, съгласно чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 и отказ от моя страна да поема 
задължение да спазвам завишени изисквания, ще уведомя писмено ДФЗ-РА в срок до 20 работни дни след обнародването на 
измененията. 
 
9. Запознат съм с изискването да спазвам базовите изисквания за извършваните агроекологични дейности, които ще изпълнявам в 
5 последователни години. 
 
10. Не получавам подпомагане за заявените по мярка 214 „Агроекологични плащания” площи и животни за извършване на същите 
дейности по реда на Наредба № 113 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 
развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по Специалната предприсъединителна програма на 
Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г.), по 
програми и мерки, финансирани от Структурните фондове на ЕС (Европейски фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд), както и по Кохезионния фонд и Европейския фонд за гарантиране на земеделието. 
 
11. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 
2000/60/EК – за земеделски земи” и по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007 – 2013 г. с изключение при 
комбиниране на дейностите по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за 
земеделски земи“ от ПРСР 2007 - 2013 г. с направление въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите. 
 
12. Запознат съм, че на всеки две години Управляващият орган на ПРСР 2007 – 2013 г. ще преразглежда нивата на 
компенсаторните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания” и същите могат да бъдат увеличени или намалени. 
  

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 



  

Общи документи по мярка 214, които предоставям или съм предоставил: 

1. Копие от диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат курс, обучение или 
информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция. 

   

   

   

2. Копие от уведомително писмо за извършено плащане по мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности, целящи 
опазването на околната среда” от Националния план за развитие на земеделието и селските райони 2000 – 2006 г. по 
програма САПАРД; 

   

   

   
3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените продукти с правилата на 
биологичното производство, издадени от контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за 
прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (за под-мярка „Биологично 
земеделие”). 

   

   

   

4. Копие от нотариално заверено пълномощно, чрез което изрично се упълномощава друго лице да управлява 
агроекологичните дейности (само в случай че кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец). В този случай 
документът по т. 1-3 трябва да е на името на упълномощеното лице. 

   

   

   

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 

 

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

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в продължение на 
5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент. 
 
2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с повече 
от 10 хектара през първите три години, ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани 
площи и те подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели. 
 
3. Запознат съм с изискването да  спазвам разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на земеделските земи. 
 
4. Запознат съм с изискванията да използвам ПРЗ съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за защита на растенията. 
 
5. Предоставям или съм предоставил през предходна година: 
 
- копие от договора  и/или анекси  с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на 
Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; 
или 
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с 
контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор); 
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). 
 
6. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане 
на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички земеделски парцели, заявени 
за подпомагане за дейности по направление „Биологично растениевъдство”. 
 
7. 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 10 работни дни от настъпване на 
събитието, като представя и копие от документ от съответното подразделение на Министерството на вътрешните работи, който 
удостоверява събитието. 
 
8. В случай на промяна на заявената за подпомагане култура и/или удължаване на периода на преход на парцел, и/или връщането 
на биологичен парцел в период на преход, ще уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 10 работни дни от промяната, като приложа 
променения и съгласуван с контролиращото лице план за сеитбооборот и/или документ, заверен от контролиращото лице, 
удостоверяващ налагането на удължаване на периода на преход на парцел или връщането на биологичен парцел в период на 
преход. 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

   

 
 

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 от Наредба № 1 от 
27.05.1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г). 

   

   

   

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 



Документи по направление „Биологично растениевъдство”: 

1. Копие от договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за 
прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. 

   

   

   

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 № 1 от 27.05.1998 за фитосанитарния контрол. 
(Само при условие, че е отбелязана т. 1 от допълнителни декларации по направление „Биологично растениевъдство”). 

   
   

   

   
   

3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни продукти с правилата на 
биологичното производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично задължение), издадени от контролиращото 
лице по т. 1 (краен срок 30.09 на петата година). 

   

   

   
4. Копия от:    
 - договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото 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); 

   

    

    
 - 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). 

   

    

    

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 

 

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

1. Запознат съм с изискването да не намалявам броя пчелни семейства, за които съм поел петгодишно задължение, под 
минималния 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 спазвам разпоредбите на чл. 15, т. 2 и т. 3 и чл. 16 от Закона за пчеларството. 
4. 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 пчелните семейства през текущата година. 
5. Предоставям или съм предоставил през предходна година: 
- копие от договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на 
Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; 
или 
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с 
контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор); 
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). 
6. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане 
на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, 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 и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 

 

Специфични документи по направление „Биологично пчеларство”: 

1. Копие от договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за 
прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. 

   

   

   

2. Копие от удостоверение за регистрация или пререгистрация на пчелина по образец, одобрен със заповед на 
изпълнителния директор на БАБХ. 

   

   

   

3. Попълнена таблица за описание на всички пчелини в стопанството, регистрирани в системата на БАБХ.    

4. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените пчелни продукти с правилата на 
биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично задължение), издадени от контролиращото лице 
по т. 1 (краен срок 30.09 на петата година). 

   

   

   
5. Копия от:    
 - договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото 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); 

   

    

    
 - 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). 

   

    

    

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 



Декларации, задължителни за участие по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока 
природна стойност” (ВПС-1): 

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в продължение на 
5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент. 
 

2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с повече 
от 10 хектара през първите три години, ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани 
площи и те подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели.  
 

3. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 46 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 64, т. 3 от Закона 
за лова и опазването на дивеча. 
 

4. Запознат съм и ще поддържам всички парцели в един блок на земеделското стопанство само с паша или само с косене. 
 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Допълнителни декларации при участие по направление  „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока 
природна стойност” (ВПС-1): 

1. Запознат съм с изискването да поддържам максимална гъстота на животинските единици на хектар до 1,5 ЖЕ/ха, в 
случай че извършвам свободна паша след последната коситба (само ако сте избрали да поддържате затревената площ 
чрез косене и възнамерявате да извършвате свободна паша след последната коситба). 

   

   

   
 

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен 
неверни данни 
 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Специфични документи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна 
стойност” (ВПС-1): 

1. Копие от документ по чл. 123, ал. 2 или ал. 3 от Закона за горите, когато се ползва наета земя в защитената територия. 

   

   

   
 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 

 

Декларации, задължителни за участие по направление „Поддържане на местообитанията на защитени видове в 
обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” (ВПС-4): 

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в продължение на 
5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент. 
 

2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с повече 
от 10 хектара през първите три години, ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани 
площи и те подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели. 
 

3. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 64, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за лова и опазването на дивеча. 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 

 

Допълнителни декларации при участие по направление „Поддържане на местообитанията на защитени видове в 
обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” (ВПС-4): 
 

1. Запознат съм с изискването да използвам ПРЗ от втора (ограничена) категория единствено след преминат курс на 
обучение съгласно Наредба № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за 
растителна защита. (обн., ДВ, бр. 81 от 6.10.2006 г.) 

   

   

  

2. Запознат съм с изискването за прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на Ливаден блатар (Circus 
pygargus) съгласно Приложение № 2 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г. 

   

   

   

3. Запознат съм с изискването да засадя и отглеждам есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове 
гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи; (попълва се само в случаите, когато обработваемите земи 
попадат в орнитоложки важни места). 

   

   

   

4. Запознат съм с изискването да превърна обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) 
или Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в пасища и впоследствие ги поддържам екстензивно чрез паша или косене 
(попълва се само в случаите, когато обработваемите земи попадат в орнитоложки важни места). 

   

   

   

5.  Запознат съм с изискването през първата година от прилагането на дейността до 30 септември да осигуря засяване на 
площите по т. 4 с тревна житна смеска (попълва се само в случаите, когато обработваемите земи попадат в орнитоложки 
важни места). 

   

   

   

6. Запознат съм с изискването да не използвам ротендициди в периода 15 октомври – 15 март за дейността по т. 3 
(попълва се само в случаите, когато обработваемите земи попадат в орнитоложки важни места, които са местообитания на 
зимуващи видове гъски). 

   

   

   

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 



  

Специфични документи по направление „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, 
разположени в орнитологични важни места” (ВПС-4): 

1. Копие от удостоверение за преминат курс на обучение за употребата на ПРЗ от втора (ограничена) категория, издадено 
от НСРЗ (само ако предвиждате използването на такива продукти през текущата година). 

   

   

   

2. Копие от диплома за висше агрономическо образование или средно земеделско – растениевъден профил (само ако 
предвиждате използването на ПРЗ от втора (ограничена) категория през текущата година). 

   

   

   

3. Копие от разходно-оправдателни документи за закупуване тревна житна смеска за количество минимум от 50 кг/ха до 30 
септември на първата година (попълва се само в случаите, когато обработваемите земи попадат в орнитоложки важни 
места, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) или Египетски лешояд (Neophron percnopterus)). 

   

   

   

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 

 

Декларации, задължителни за участие по направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”: 

 
1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в продължение на 
5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент. 
 
2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с повече 
от 10 хектара през първите три години, ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани 
площи и те подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели.  
 
3.  Запознат съм с изискването да водя дневник за проведените химични обработки и употребените торове, подобрители на 
почвата и биологично активни вещества за всеки парцел (по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните). 
 
4.  Запознат съм с изискването да информирам съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) преди 
извършване на растителнозащитни мероприятия с авиационна техника. 
 
5. Не съм предлагал и съм запознат с изискването да не предлагам на пазара плодовете от овощната градина. 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 

 
 

Допълнителни декларации при участие по направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”: 

1.  Запознат съм с изискването да използвам ПРЗ от втора (ограничена) категория, единствено след преминат курс на 
обучение съгласно Наредба № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за 
растителна защита. (обн., ДВ, бр. 81 от 6.10.2006 г.). 

   

   

   

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 

 

Специфични документи по направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”: 

1. Копие от свидетелство за преминат курс на обучение за употребата на ПРЗ от втора (ограничена) категория, издадено 
от НСРЗ (само ако предвиждате използването на такива продукти през текущата година). 

   

   

   

2. Копие от диплома за висше агрономическо образование или средно земеделско – растениевъден профил (само ако 
предвиждате използването на ПРЗ от втора (ограничена) категория през текущата година). 

   

   

   

3. Удостоверение от НССЗ по местонахождение на традиционната овощна градина, че тя отговаря на изискванията по 
направление “Традиционно отглеждане на овощни градини” от мярка „Агроекологични плащания” (при подаване на 
„Заявление за подпомагане”). 

   

   

   

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 



Декларации, задължителни за участие по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”: 

 
1. Запознат съм с изискването да изпълнявам дейностите по направлението върху едни и същи земеделски площи в продължение 
на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент. 
 
2. Запознат съм с изискването да предоставя с подаване на заявление през втората година план за балансирано торене (план за 
управление на хранителните вещества), заверен от дипломиран агроном; 
 
3. Запознат съм с изискването да предоставя с подаването на заявление през втората и не по-късно от 30.09. на петата година копие 
от документ за извършен агрохимичен анализ на почвата за площите, върху които ще се прилага сеитбообращение. 
 
4. Запознат съм с изискването да извършвам сеитбообращението върху декларираните парцели съгласно заверения план, 
представен през първата година на участие в мярката. 
 
5. Запознат съм с изискването, при промяна в предоставения план за сеитбообращение в частта на културите, с подаване на 
заявлението за текущата година да уведомя ДФЗ-РА за направените изменения, заверени от дипломиран агроном. 
 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 

 

Специфични документи по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”: 

1. Копие от петгодишен план за поне четириполно сеитбообращение, заверен от дипломиран агроном. 

   

   

   

2. Копие от становище на БАБХ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за 
защита на растенията. 

   

   

   

3. Копие от документ за извършен агрохимичен анализ на почвата за площите, върху които ще се прилага 
сеитбообращение (представя с подаването на заявление през втората и не по-късно от 30.09 на петата година). 

   

   

   

4. Копие от план за балансирано торене, заверен от дипломиран агроном (план за управление на хранителните вещества), 
с подаване на заявлението през втората година. 

   

   

   

5. Копие от променен план за сеитбообращение, заверен от дипломиран агроном. 

   

   

   
   

6. Копие от диплома за висше образование на агронома, заверил плана по т. 1, т. 3 и т. 4.    

    

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 

 

Декларации, задължителни за участие по направление „Контрол на почвената ерозия”: 

 
1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в продължение на 5 
последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент. 
 
2.  Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за опазване на земеделските земи. 
 
3. Запознат съм, че при кандидатстване по дейност „Превръщане на обработваеми земи в пасища” площта на парцелите, заявени с 
код АП29, не е и няма да бъде включвана в сеитбообращение поне 5 години от началото на годината, в която съм регистриран за 
участие. 
 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 

 

Специфични документи по направление „Контрол на почвената ерозия”: 

1. Копие от петгодишен план с избраните противоерозионни дейности съгласно изискванията за управление на 
направлението, заверен от дипломиран агроном. 

   

   

   

2. Копие от диплома за висше образование на агронома, заверил плана.    

 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 



 

Декларации, задължителни за участие по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”: 

1. Запознат съм с изискването да не намалявам броя на одобрените животни (по видове) от подадено заявление за подпомагане, с което 
съм поел пет годишен ангажимент. 
2. Запознат съм с изискването да ползвам постоянно затревени площи за паша на животните, в съответствие с изискванията за 
поддържане на гъстотата на животинските единици на хектар – до 2 ЖЕ/ха за всички ЖЕ в стопанството (с изключение на 
Източнобалканска свиня). 
3. Запознат съм с изискването да отглеждам животните, с които кандидатствам, за период от 5 години, като при намаляване на броя им 
вследствие на клане, продажба, смърт или кражба ще представям на ДФЗ-РА съответните документи (до 17септември на текущата година 
или с подаване на „Заявление за плащане” на следващата година, ако събитието се е случило след този период). 
4. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност. 
5. Запознат съм с изискването да водя регистър по образец ЗХОЖ-69 Регистър на животновъден обект, утвърден със Заповед № РД 11-
30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ. 
 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 

 

Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”: 

1. Копие от "Зоотехнически сертификат” или „Сертификат за произход” за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за еднокопитните - 
идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно, издаден от ИАСРЖ или съответната Развъдна 
организация (само за новите, неодобрени животни от застрашени от изчезване местни породи). 

   

   

   

2. Копие от разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от кмета на съответната община (за 
земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд - от държавното горско стопанство. 

   

   

   

3. Копие от документ по чл. 123, ал. 2 или ал. 3 от Закона за горите за земи и гори от горски фонд    

4. Документ за загубите на животните (до 30 ноември на текущата година или с подаване на „Заявлението за плащане” на 
следващата година, ако събитието се е случило след този период). 

   

   

   

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 

 

Декларации, задължителни за участие по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм”): 

 
1. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите чл. 21 от Закона за защитените територии. 
 
2. Запознат съм с изискването да спазвам изискването за поддържане на гъстота на животинските единици върху затревените площи 
съгласно Плановете за управление на Националния парк, в който извършвам дейността. 
 
3. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност. 
 
4. Запознат съм с изискването да водя регистър по образец ЗХОЖ-69 Регистър на животновъден обект, утвърден със Заповед № РД 11-
30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ. 
 
5. Запознат съм с изискването да представям при проверка на място образец ЗХОЖ-09 Ветеринарномедицинско свидетелство за 
придвижване/транспортиране на животни, утвърден със Заповед № РД 11-30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ. 
 
6.  Запознат съм с изискването да не извеждам по-голям брой животни от записаните в разрешителното за паша, издадено от съответната 
дирекция на национален парк „Рила“,  „Пирин” или „Централен Балкан”. 
 

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   

 

 

Специфични документи по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните 
(пасторализъм”): 

1. Копие от годишно разрешително за паша, издадено от съответната дирекция на национален парк  „Рила“ 

„Пирин” или „Централен Балкан”. 

   

   
   

2. Копия от сертификатите за произход на каракачанските кучета, издадени от Международна асоциация на 

каракачанските кучета. 

   

   
   

3. Копие от удостоверение от Международна асоциация на каракачанските кучета, че кучетата са работни.    
    

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

 Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):   
 


