
 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

Заместник -ми нистър  на  з емеделието  и  храните 
 
Изх. № …………………. 

…………………….2015 г. 

 

ДО 

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Д О К Л А Д  

от д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните 

 

 

Относно: Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на 

извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от 

кризата в сектора 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Правилата за изготвяне и съгласуване на 

проекти на актове в системата на Министерство на земеделието и храните, внасям за 

одобряване проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на извънредно 

подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в 

сектора. 

С Делегиран регламент (ЕС) № 1853/2015 г. на Комисията се  предоставя 

временна извънредна помощ от бюджета на ЕС за производителите от секторите на  

животновъдството, за преодоляване на последиците от кризата на пазара на мляко в 

ЕС и от чувствителното намаляване на цените на свинското и говеждото месо в 

някои държави членки. Помощта е  разпределена под формата на финансови пакети 

за държавите членки на обща стойност 420 000 000 евро. Определеният  финансов 

пакет за България е в размер на 6 004 009 евро или 11 742 820 лв. Тъй като 



определените средства ще компенсират само част от действителните загуби, които 

производителите в секторите на животновъдството понасят, на държавите членки се 

дава възможност да предоставят допълнително национално подпомагане на тези 

производители, при същите условия, в размер до 100% от финансовия пакет. 

Тази помощ трябва да бъде разпределена между производителите от 

секторите на животновъдството, въз основа на обективни и недискриминационни 

критерии, при условие че произтичащите плащания няма да предизвикат 

нарушаване на конкуренцията. Най–засегнатият сектор от смущенията на пазара на 

ЕС, продиктувани от свръхпредлагане,  намалено световно търсене и удълженото 

ембарго на Русия за храни от ЕС, е секторът на млякото и млечните продукти. Той е 

във влошено състояние по отношение на производството на всички видове мляко, и 

е необходимо помощта да се разпредели между фермерите, отглеждащи всякакви 

видове тревопасни животни с направление мляко, а при дребните преживни – мляко 

и месо, тъй като смесеното използване на животните дава облика на овцевъдството и 

козевъдството в България.  

С Ваша резолюция бяха одобрени следните схеми, по които да бъде 

разпределена извънредната финансова помощ, както и критериите за тяхното 

прилагане: 

Схема 1. Подпомагане за реализирани и декларирани от изкупвачите и 

производителите на краве мляко доставки и/или директни продажби през квотния 

период 2014/2015 г. 

Схема 2. Подпомагане на брой млечни крави в стопанството. 

Схема 3. Подпомагане на брой овце-майки и кози-майки в стопанството. 

Схема 4. Подпомагане на брой  биволици в стопанството.  

За успешното реализиране на посочените схеми е необходимо условията и 

реда за тяхното прилагане да бъдат уредени с наредба на министъра на земеделието 

и храните. С нея се определят фермерите, които имат право на подпомагане и 

критериите за разпределение на помощта. Уредени са процедурата за 

кандидатстване за подпомагане и механизмите за контрол, прилагани от Държавен 

фонд "Земеделие". Наредбата определя конкретни срокове за прилагане на схемите, 

което гарантира навременното получаване на подпомагане от засегнатите от кризата 

на пазара фермери. По този начин ще се осигурява и обективността и 

недискриминационния характер на критериите, приложени при разпределение на 

помощта. 

Наредбата ще бъде издадена на основание чл. 39 от Закона за прилагане на 

Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.  

Наредбата се издава за постигане на следните цели: 

1. Осигуряване на своевременното прилагане на Делегиран регламент (ЕС) № 
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2015/1853 на Комисията  от 15 октомври 2015 година за предоставяне на временна 

извънредна помощ за производителите в секторите на животновъдството. 

2. Ефикасно и ефективно преодоляване на съществуващите смущения на 

пазара чрез подпомагане на производителите в секторите на животновъдството.  

3. Насочване на подпомагането към онези производители, които са най-силно 

засегнати от смущенията на пазара. 

4. Разпределение на помощта чрез най-целесъобразни схеми, въз основа на 

обективни и недискриминационни критерии, като се гарантира, че производителите 

в секторите на животновъдството са крайните получатели и се избягва нарушаване 

на пазарните условия и на конкуренцията.  

Прилагането на наредбата изисква осигуряване на национално финансиране 

по схема 3 - Подпомагане на брой овце-майки и кози-майки в стопанството, в размер 

на 1 541 165 лв. Средствата ще се предоставят от остатъчния ресурс от § 43-00 

„Субсидии за нефинансови предприятия“ в сметката за средствата от Европейския 

съюз на Държавен фонд „Земеделие“. 

С прилагането на наредбата се очаква да се постигне: 

1. Подпомагане на фермерите при преодоляване на последиците от кризата на 

пазара на мляко и от чувствителното намаляване на цените на животинските 

продукти. 

2. Справедливо разпределение на подпомагането между производителите от 

сектора на животновъдството.  

3. Частично компенсиране на претърпените загуби от производителите в 

сектора, в резултат на неблагоприятната ситуация на пазара на мляко и месо и на 

наложената от Русия забрана за внос. 

4. Запазване на нивата на производство и намаляване на риска от изоставяне 

на дейността, поради ниска рентабилност. 

5. Повишаване на конкурентоспособността на животновъдните стопанства, 

което да им позволи да се справят с пазарните колебания. 

Проектът на Наредба не съдържа разпоредби, транспониращи актове на 

Европейския съюз, поради което няма необходимост от изготвяне на таблица на 

съответствието с правото на ЕС. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е 

публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните 

със срок от 14 дни. 

Проектът на наредба е съгласуван в съответствие с Правилата за изготвяне и 

съгласуване на проекти на актове в Министерство на земеделието и храните. 

Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. 



УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39 от Закона за прилагане на 

Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, 

предлагам да издадете предложената Наредба за условията и реда за предоставяне 

на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати 

от кризата в сектора. 

. 

 

С уважение, 

 

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

Заместник-министър  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55 
Тел: (+3592) 985 11 858, 985 11 182, Факс: (+3592) 981 79 55 



 



 

НАРЕДБА № …...ОТ … НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОДПОМАГАНЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, ЗАСЕГНАТИ 

ОТ КРИЗАТА В СЕКТОРА 
 

 

Раздел I. 

Общи разпоредби 

Чл.1. С тази наредба се уреждат условията и реда за предоставяне на 

извънредно подпомагане на производителите на краве, овче, козе и биволско мляко и на 

производителите на овче и козе месо, които са засегнати от спада на цените в сектора и 

на забраната за внос наложена от Русия.  

 

Чл.2. Извънредното подпомагане на производителите по чл. 1 се предоставя по 

следните схеми: 

1. Схема за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве 

мляко през квотния период 2014/2015 г. 

2. Схема за подпомагане на брой млечни крави в стопанството. 

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

4. Схема за подпомагане на брой биволици в стопанството. 

   

 

Раздел II. 

Условия за  прилагане на схемите за извънредно подпомагане  

Чл.3. (1) Право на подпомагане на база доставки и/или директни продажби на 

краве мляко през квотния период 2014/2015 г. имат производителите на краве мляко, 

които: 

1. към 31 март 2015 г. притежават индивидуална млечна квота над нула и са 

вписани в регистъра на производителите на краве мляко по чл. 15 от Наредба № 23 от 

2007 г. за управление на националната млечна квота (ДВ, бр. 108 от 2007 г.); 

2. са извършили доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния 

период 2014/2015 г., за които са подадени годишни декларации по чл. 8 и/или чл. 11 от 

Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията относно определяне на подробни правила за 

прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в 

сектора на млякото и млечните продукти (ОВ, L 94 от 31 март 2004 г.) /Регламент (ЕО) 

№ 595/2004/, в общ размер най-малко на: 

а) 10 000 кг. когато поне един от животновъдните обекти за производство на краве 

мляко в стопанството им е разположен в планински район или в район с ограничения, 

различни от планинските, съгласно на Наредбата за определяне на критериите за 

необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (обн. ДВ. бр.20 от 2008г.);  

б) 20 000 кг. за останалите райони на страната. 

(2)  Помощта по ал. 1 се предоставя за килограм реално доставено мляко и/или 

килограм мляко и млечен еквивалент, директно продадено от производителя на мляко, в 



размер до 720 000  кг. за един производител на краве мляко, въз основа на:   

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

изкупеното през квотния период 2014/2015 г. количество краве мляко, съгласно чл. 8 от 

Регламент (ЕО) № 595/2004, и/или 

2. годишната декларация подадена от него през 2015 г. за извършените директни 

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

595/2004. 

 

Чл.4. (1) Право на подпомагане по схемата на брой млечни крави в стопанството 

имат земеделски стопани, които: 

1. отговарят на изискванията по чл. 19, ал. 1 и/или по чл. 21, ал. 1 от Наредба № 3 от 

2015 г. за условията и реда за прилагане  схемите за директни плащания (обн. ДВ. бр.16 от 

2015г.), наричана по-нататък Наредба № 3 от 2015 г.; 

2. през 2015 г. са отглеждали и заявили за подпомагане най-малко 10 млечни крави, 

които отговарят на изискванията и са допустими за подпомагане по чл. 19 (схема за 

обвързано подпомагане за млечни крави) и/или по чл. 21 (схема за обвързано подпомагане 

за крави под селекционен контрол) от Наредба № 3 от 2015 г.  

(2) Размера на помощта по схемата на брой млечни крави в стопанството се 

определя въз основа на броя на допустимите за подпомагане млечни крави по ал. 1, т. 2, 

независимо от размера на оторизираните плащания за тези животни. 

(3) Подпомагане по схемата на брой млечни крави се предоставя за не повече от 200 

млечни крави в едно стопанство. 

(4) Земеделските стопани, които имат право на подпомагане и броят на млечните 

крави, които подлежат на подпомагане, се определят чрез извършване на административна 

проверка, въз основа на данните в Интегрираната система за администриране и контрол 

/ИСАК/, за кампания 2015 г.  

(5) Не подлежат на подпомагане по схемата кравите с месодайно направление. 

 

Чл.5. Земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане едновременно 

по схемата на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 

2014/2015 г. по чл. 3 и по схемата на брой млечни крави в стопанството по чл. 4. 

 

Чл.6. (1) Право на подпомагане по схемата на брой овце-майки и/или кози-майки в 

стопанството имат земеделски стопани, които: 

1. отговарят на изискванията по чл. 23, ал. 1 и/или по чл. 39, ал. 1, т. 1 от Наредба № 

3 от 2015 г.; 

2. през 2015 г. са отглеждали и заявили за подпомагане най-малко 50 овце-майки 

и/или кози-майки, които отговарят на изискванията и са допустими за подпомагане по чл. 

23 (схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен 

контрол) и/или по чл. 39 (схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-

майки, обвързана с производството) от Наредба № 3 от 2015 г. 

(2) Размерът на помощта по схемата на брой овце-майки и/или кози-майки в 

стопанството се определя въз основа на броя на допустимите за подпомагане овце-майки 

и/или кози-майки по ал.1, т.2, независимо от размера на оторизираните плащания за тези 

животни. 

(3) Подпомагане по схемата на брой овце-майки и/или кози-майки се предоставя за 

не повече от 500 овце-майки и кози-майки в едно стопанство. 



(4) Земеделските стопани, които имат право на подпомагане и броят на овцете-

майки и/или козите-майки, които подлежат на подпомагане, се определят въз основа на 

данните в ИСАК, за кампания 2015 г.  

 

Чл.7. (1) Право на подпомагане по схемата на брой биволици в стопанството имат 

земеделски стопани, които: 

1. отговарят на изискванията по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 3 от 2015 г.; 

2. през 2015 г. са отглеждали и заявили за подпомагане най-малко 10 биволици, 

които: 

а) отговарят на изискванията и са допустими за подпомагане по чл.24 (схема за 

обвързано подпомагане за биволи) от Наредба № 3 от 2015 г.; 

б) са навършили 27 месеца към последната дата от срока за задържане по чл. 24, ал. 

3 от Наредба № 3 от 2015 г. 

(2) Помощта по схемата на брой биволици в стопанството се определя въз основа на 

броя на допустимите за подпомагане биволиците по ал. 1, т. 2, независимо от размера на 

оторизираните плащания за тези животни. 

(3) Подпомагане по схемата на брой биволици се предоставя за не повече от 200 

биволици в едно стопанство. 

(4) Земеделските стопани, които имат право на подпомагане и броят на биволиците, 

които подлежат на подпомагане, се определят чрез извършване на административна 

проверка, въз основа на данните в ИСАК, за кампания 2015 г.  

 

 

Раздел IIІ. 

Ред за прилагане на схемите за извънредно подпомагане 

 
Чл.8. (1) В срок до 11 ноември 2015 година в Централно управление на Държавен 

фонд „Земеделие”, се изготвя списък на производителите на краве мляко, които отговарят 

на условията за подпомагане съгласно чл. 3. ал. 1. Списъкът се съставя въз основа на 

данните от подадените декларации по чл.3, ал.2, след извършване на административна 

проверка за съответствие с условията за допустимост. 

(2) Списъкът по ал.1 съдържа: 

1. име или наименование на производителя на краве мляко - физическо или 

юридическо лице; 

2. уникален регистрационен номер (УРН) в ИСАК на производителя на краве 

мляко; 

3. количеството доставено и/или директно продадено от производителя краве 

мляко през квотния период 2014/2015 г. в килограми. 

 

Чл.9. (1) В срока по чл. 8, ал. 1 в Централно управление на Държавен фонд 

„Земеделие” се изготвя списък на земеделските стопани, които отговарят на условията 

за подпомагане по чл. 4, и/или чл. 6 и/или чл. 7. Списъкът се съставя след извършване 

на проверките по чл. 4, ал. 4, чл. 6, ал. 4 и чл. 7, ал. 4 в ИСАК.  

(2) Списъкът по ал.1 съдържа: 

1. име или наименование на земеделския стопанин - физическо или юридическо 

лице; 

2. УРН в ИСАК на земеделския стопанин; 

3. броя на допустимите за подпомагане по чл. 4 млечни крави в стопанството на 



земеделския стопанин; 

4. броя на допустимите за подпомагане по чл. 6 овце-майки и/или кози-майки в 

стопанството на земеделския стопанин; 

5. броя на допустимите за подпомагане по чл. 7 биволици навършили 27 месеца в 

стопанството на земеделския стопанин. 

 

Чл.10.  Списъците по чл. 8 и 9 се оповестяват публично на определените за това 

места в сградите на Централното управление и в областните дирекции на Държавен 

фонд „Земеделие”, както и на интернет страниците на Държавен фонд „Земеделие” и на 

Министерство на земеделието и храните. 

 

Чл.11. (1) За получаване на подпомагане по схемите по чл. 2, производителите на 

краве мляко и земеделските стопани, включени в списъците по чл. 8 и 9, подават 

заявление по образец, съгласно приложението. 

(2) Заявлението се подава в периода от 16 ноември до 4 декември 2015 година в 

съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие”, отдел "Прилагане на 

схеми и мерки за подпомагане", в чиято териториална компетентност попада адреса на 

регистрация на кандидата за подпомагане. 

(3) Заявлението по ал. 1 съдържа: 

1. идентификационни данни за заявителя; 

2. УРН в ИСАК на кандидата за подпомагане; 

3. номер на банковата сметка на кандидата за подпомагане.  

(4) В заявлението кандидатът за подпомагане заявява участие в схемата, без да 

посочва количеството краве мляко и/или броя на животните, подлежащи на 

подпомагане и декларира съгласие, размера на подпомагането да бъде определен от 

Държавен фонд „Земеделие” съгласно чл. 3, ал. 2 и/или чл. 4, ал. 2 и 3 и/или чл. 6, ал. 2 

и 3 и/или чл. 7, ал. 2 и 3. 

 

Чл.12.(1) Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на 

плащането за килограм краве мляко и за едно допустимо за подпомагане животно, по 

схемите по ал. 2. 

(2) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на 

земеделието и храните и на Държавен фонд "Земеделие". 

(3) Размерът на подпомагането за всеки отделен кандидат за подпомагане се 

изчислява като се умножи размера на подпомагането за килограм краве мляко или за едно 

животно, определени съгласно ал.1, съответно по: 

1. количеството доставено и/или директно продадено от производителя краве мляко 

през квотния период 2014/2015 г., до 720 000   килограма за един производител; 

2. броя на допустимите за подпомагане млечни крави, до 200 броя крави в едно 

стопанство; 

3. броя на допустимите за подпомагане овце-майки и/или кози-майки, до 500 овце-

майки и кози-майки в едно стопанство; 

4. броя на допустимите за подпомагане биволици, до 200 броя биволици в едно 

стопанство. 

 

Чл.13. Помощите по схемите за подпомагане по ал.2 се изплащат на 

производителите на краве мляко и на земеделските стопани от Държавен фонд 

„Земеделие” по банков път, в срок до 18 декември 2015 г. 

 

http://www.mzh.government.bg/
http://www.mzh.government.bg/
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Чл.14. В срок до 31 март 2016 г. Държавен фонд „Земеделие“ изготвя и 

представя на министъра на земеделието и храните доклад за изплатеното подпомагане 

по схемите по чл.2. Докладът съдържа: 

1. общия размер на изплатената сума и общият брой на лицата, получили 

подпомагане; 

2. размерите на изплатените суми по всяка от схемите по чл.2 и броя на лицата, 

получили подпомагане по нея; 

3. типа на получателите на подпомагането. 

        

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. Наредбата се издава за прилагане на Делегиран регламент (ЕС) № 2015/1853 на 

Комисията  от 15 октомври 2015 година за предоставяне на временна извънредна помощ за 

производителите в секторите на животновъдството (ОВ, L 271/25 от 16.10.2015 г.).   

 

§ 2. По смисъла на тази наредба: 

 

1. „Реално доставено мляко” е количеството краве мляко, отразено като 

изкупено от производителя в декларацията на изкупвача по чл. 8 от 

Регламент (ЕО) № 595/2004, преди изчисляване на маслената корекция. 

2. „Млечен еквивалент” е количеството сурово краве мляко в килограми, 

съответстващо на количеството на даден млечен продукт от краве мляко, 

определен на база фиксиран коефициент за всеки вид млечен  продукт или 

група млечни продукти от краве мляко. 

3. „Квотен период 2014/2015” е периодът между 1 април 2014 година и 31 март 

2015 година 

4. „Планински райони“ са землищата на населените места, които са включени 

в Приложение № 1 от Наредбата за определяне на критериите за 

необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. 

5. „Райони с ограничения, различни от планинските” са землищата на 

населените места, които са включени в Приложение № 2 от Наредбата за 

определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и 

териториалния им обхват. 

6. „Млечни крави" са кравите на възраст над 24 месеца, които в СИРЖ към 

Българска агенция по безопасност на храните са вписани с предназначение за 

производство на мляко. 

7. "Стопанството" включва всички животновъдни обекти, регистрирани на 

името на земеделския стопанин по реда на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

8. „Овца-майка" е всяко женско животно от рода на овцете, родило поне 

веднъж, или на възраст най-малко една година. 

9. "Коза-майка" е всяко женско животно от рода на козите, родило поне веднъж, 

или на възраст най-малко една година. 

10. „Биволица” е всяко женско животно от рода на биволите, което е на възраст 

най-малко 27 месеца.  

 

 



Заключителни разпоредби 

§ 3. Плащанията по схемите по чл. 2 се извършват след тяхното съгласуване с 

Европейската комисия. 

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 39 от Закона за прилагане на Общата 

организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и във връзка с 

Регламент (ЕС) №1853/2015 г. 

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на 

Държавен фонд "Земеделие". 

 

 

 

МИНИСТЪР: 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение към чл. 11, ал. 1 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ  
Форма за физически лица 

  

 

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  

 

 

Данни за банкова сметка 
 

Титуляр  
 

IBAN  
 

BIC код  
 

Банка  
 

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка  
 

   

 

Декларации:  
 
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:   

Упълномощено лице за подаване на заявлението 
 

Име, презиме, фамилия  
 

ЕГН  
 

Лична карта/паспорт №  
 

Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /моля, прочетете указанията/  

 
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                                                                       

 
 

Дата на разпечатване 

 



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. 

 
Подпис …….. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Форма за юридически лица 

 

 

Данни за кандидата (Юридическо лице)       
 

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  

 

 

Данни за банкова сметка 
 

Титуляр  
 

IBAN  
 

BIC код  
 

Банка  
 

Упълномощено лице за подаване на заявлението 
 

Име, презиме, фамилия  
 

ЕГН  
 

Лична карта/паспорт №  
 

Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /моля,прочетете указанията/  

Дата на разпечатване 

 



Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка  
 

   

 

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                                                                       

  
 
Декларации:  
 
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. 

 
Подпис …….. 

 

 

 


