
___________________________________________________________________________ 

дата /три имена /подпис на кандидата/ печат 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 

ПО СХЕМИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИЗВЪНРЕДНА ПОМОЩ ЗА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В СЕКТОРИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 

/ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1853 НА КОМИСИЯТА/ 

 

РАЗДЕЛ І – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА 

1. Данни за кандидата (Физическо лице) 

 

Име  УРН  
 

ЕГН / EНЧ  
 

Дата на раждане  
 

Пол  
 

Лична карта/паспорт №  
 

Телефон  Мобилен  
  

Адрес за 

кореспонденция 

 

 

Постоянен адрес  
 

e-mail 

 

 

2. Данни за кандидата (Юридическо лице/ЕТ)       

 

Фирма  УРН  
 

ЕИК / БУЛСТАТ  
 

Регистрация в търговския 

регистър 

 

 

Тип на организацията  
 

Управляващо лице  ЕГН/ЕНЧ  

 

Лична карта/паспорт на управляващото лице  

 

Телефон  Мобилен  

  

Адрес за кореспонденция  

 

Адрес на управление  

 

e-mail  



  

 

РАЗДЕЛ І – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА - продължение 

 

4. Данни за банкова сметка 

 

Титуляр 

 

 

IBAN  
 

BIC код  
 

Банка  
 

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка  
 

 

 

 

РАЗДЕЛ IІ – ИЗБОР НА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ 

 

 
___________________________________________________________________________ 

дата /три имена /подпис на кандидата/ печат 

 

3. Упълномощено лице за подаване на заявлението 

 

Име, презиме, фамилия  

 

ЕГН  

 

Лична карта/паспорт №  

 

Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно   

 

5. Кандидатствам за: 
 

Схема за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през  

квотния период 2014/2015 г. 

    

 Схема за подпомагане на брой млечни крави в стопанството          

    

 Схема за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството 

    

 Схема за подпомагане на брой биволици в стопанството                                                                       
 



  

 

РАЗДЕЛ IІI – ДЕКЛАРАЦИИ ОТ КАНДИДАТА 

 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________ 

дата /три имена /подпис на кандидата/ печат  

 

6. Декларирам: 
 

 

I. Съгласен съм размерът на подпомагането по Схемата за подпомагане на база доставки и/или 

директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г. да бъде определен от Държавен 

фонд „Земеделие“ на база на килограм реално доставено от мен мляко и/или килограм мляко и млечен 

еквивалент, директно продадено от  мен, за не повече от 720 000 кг. от реализираното от мен на 

пазара краве мляко и изчислено въз основа на:      

 

1. годишните декларации, подадени през 2015 г. от одобрени изкупвачи за изкупеното през квотния 

период 2014/2015 г. количество краве мляко, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) № 595/2004;        

 

2. годишната декларация, подадена от мен през 2015 г. за извършените директни продажби през 

квотния период 2014/2015 г., съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 595/2004. 

 

 

II. Съгласен съм размерът на подпомагането по Схемите за подпомагане на брой млечни крави, брой 

овце-майки и/или кози-майки и брой биволици в стопанството да бъде определен от Държавен фонд 

„Земеделие“ , и изчислен въз основа на данните в ИСАК за 2015 г. съответно за:   

 

1. броя на допустимите за подпомагане млечни крави по схемата за обвързано подпомагане за 

млечни крави и по схемата за обвързано подпомагане за крави под селекционен контрол, за не 

повече от 200 млечни крави в моето стопанство.                                                                       

 

2. броя на допустимите за подпомагане овце-майки и/или кози-майки по схемата за обвързано 

подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол и по схемата за преходна 

национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, за не повече от 

500 овце-майки и кози-майки в моето стопанство. 

 

3. броя на допустимите за подпомагане биволици, навършили 27 месеца към последната дата от 

срока за задържане по схемата за обвързано подпомагане за биволи, за не повече от 200 

биволици в моето стопанство. 

 

 
 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Долуподписаният/ата 

__________________________________________________________________________ 

с ЕГН: _________________ в качеството ми 

на
1
_______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО: 

Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ) е администратор 

на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е 

вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен 

номер 197214. 

ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по 

програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по 

Закона за подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с 

директните плащания на площ, Програмата за развитие на селските райони и 

наредбите, свързани с прилагането й, Оперативна програма за развитие на сектор 

"Рибарство", европейското законодателство и предвидени в други нормативни актове 

дейности. 

Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по 

схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или 

упълномощени от тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на 

изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи. 

Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните 

категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни 

данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с 

участието по съответните схеми и мерки, прилагани от ДФЗ. В случай на 

упълномощаване, за упълномощените лица, ДФЗ обработва следните категории лични 

данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни). 

При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не 

разглежда документите.Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за 

него лични данни, които се обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при 

условията и реда, предвидени в ЗЗЛД. 

Дата:________________                            Декларатор: ____________________ 

                  (подпис) 

                                                           
1
 Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната схема 

или мярка, по която се кандидатства. 

 



  

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО  

ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ) е 

администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните 

данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под 

идентификационен номер 197214. 

ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие 

по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията 

му по Закона за подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с 

директните плащания на площ, Програмата за развитие на селските райони и 

наредбите, свързани с прилагането й, Оперативна програма за развитие на сектор 

"Рибарство", европейското законодателство и предвидени в други нормативни 

актове дейности. 

Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие 

по схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти 

и/или упълномощени от тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие 

на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи. 

Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните 

категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни 

данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с 

участието по съответните схеми и мерки, прилагани от ДФЗ. В случай на 

упълномощаване, за упълномощените лица, ДФЗ обработва следните категории лични 

данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни). 

При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно 

не разглежда документите. 

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични 

данни, които се обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при 

условията и реда, предвидени в ЗЗЛД. 

  



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПОНЯТИЯТА „НЕРЕДНОСТ” И „ИЗМАМА”* 

      

Долуподписаният/ата 

__________________________________________________________________________ 

с ЕГН: _________________  

в качеството ми на:  

__________________________________________________________________________ 

декларирам, че: 

 

        1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО, 

ЕВРАТОМ) № 2988/95 НА СЪВЕТА, а именно: 

"Нередност" означава всяко нарушение на разпоредба на правото на 

Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, 

което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на 

Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством 

намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, 

които се събират направо от името на Общностите или посредством 

извършването на неоправдан разход. 

       2. Запознат/а съм с определението за измама, съгласно чл. 1, параграф 1 от 

Конвенцията от 26.07.1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските 

общности, а именно: 

         Под „Измама” следва да се разбира:  

а) по отношение на разходите, всяко умишлено действие или 

бездействие, свързано със: 

— използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни 

изявления или документи, което води до злоупотреба или нередно теглене на 

средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, 

управлявани от или от името на Европейските общности, 

— укриване на информация в нарушение на конкретно задължение 

със същия резултат, 

— използването на такива средства за различни цели от тези, за които 

те първоначално са били отпуснати, 



  

 

б) по отношение на приходите, всяко умишлено действие или 

бездействие, свързано със: 

— използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни 

изявления или документи, което води до неправомерно намаляване на средствата 

от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от или 

от името на Европейските общности, 

— укриване на информация като нарушение на конкретно 

задължение със същия ефект, 

— злоупотреба с правомерно получена облага със същия ефект. 

        3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за 

наличие на нередности и/или измами, а именно: 

- до изпълнителния директор на ДФЗ-РА или до компетентното вътрешно 

звено, отговорно за проверката на получените сигнали – дирекция 

"Противодействие на измамите"; 

        При наличие на съмнение за свързаност по смисъла на ЗПУКИ на лицата по 

предходната точка, отговорни за проверката на получения сигнал, с лице, за което се 

отнася сигналът за нередност, информацията се подава директно до един или няколко 

от следните органи: 

- до изпълнителния директор на ДФЗ-РА; 

- до заместник-министъра на земеделието и храните, в чийто ресор попада 

пазарната мярка/схема, по която се кандидатства; 

- до директора на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, 

засягащи финансовите интереси на Европейските общности" (АФКОС); 

- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската 

комисия. 

      

Дата: ................................. 

Подпис на деклариращия: …….............. 

 

* Декларацията се подписва  от кандидата – ФЛ или от представляващия и 

управляващия кандидата в случаите на ЕТ или ЮЛ. Когато управляващите 

кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един 

екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че 

членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган и от 

прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива. 

 


