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Приложение № 1  

към чл. 3, ал. 1, т. 1  

Подпомагани култури  

 

Код на културата Група култури 

Група 

култура по 

подмярка  

224010-ягоди Ягодоплодни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

Плодове 

224020-малини Ягодоплодни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

221010-ябълки Семкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

221020-круши Семкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

222030-кайсии/зарзали Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

222040-череши Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

222050-вишни Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

222020-праскови/нектарини Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

222010-сливи Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

212000-Десертни лозя Десертни-ЛОЗЯ 

150000-КАРТОФИ Картофи 

Зеленчуци на 

открито 

144010-лук 

Луковични зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

144020-чесън 

Луковични зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

143010-моркови 

Кореноплодни зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

142010-главесто зеле 

Листностъблени зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

141070-дини 

Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

141080-пъпеши 

Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

141013-домати на открито 

Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

141043-краставици на открито 

Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 
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141045-корнишони на открито 

Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

141030-патладжан 

Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

141023-пипер на открито 

Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

181010-домати - оранжерийно 

производство 

Плодови зеленчукови култури-ОРАНЖЕРИЙНИ 

ПЛОЩИ 

Оранжерийни 

зеленчуци 

181040-краставици - оранжерийно 

производство 

Плодови зеленчукови култури-ОРАНЖЕРИЙНИ 

ПЛОЩИ 

181030-пипер - оранжерийно 

производство 

Плодови зеленчукови култури-ОРАНЖЕРИЙНИ 

ПЛОЩИ 

231010-маслодайна роза 

Медицински и Ароматни култури-

МНОГОГОДИШНИ МЕДИЦИНСКИ И 

АРОМАТНИ КУЛТУРИ 

Маслодайна 

роза 

211000-Винени лозя Винени-ЛОЗЯ Винени лозя 

161000-Цветя,отглеждани за рязан 

цвят 

Цветя,отглеждани за рязан цвят-ЦВЕТЯ И 

ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ 

Декоративни 

растения 

162000-Цветя,отглеждани за 

луковици 

Цветя,отглеждани за луковици-ЦВЕТЯ И 

ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ 

163000-Саксийни култури 

Саксийни култури-ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ 

РАСТЕНИЯ 

164000-Декоративни храсти 

Декоративни храсти-ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ 

РАСТЕНИЯ 

165000-Други декоративни растения 

Други декоративни растения-ЦВЕТЯ И 

ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ 

176000-Цветя 

Цветя-ПЛОЩИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ 

186100-цветя 

Цветя и декоративни растения-ОРАНЖЕРИЙНИ 

ПЛОЩИ 

186000-Цветя и декоративни 

растения 

Цветя и декоративни растения-ОРАНЖЕРИЙНИ 

ПЛОЩИ 

243000-Разсадници за декоративни 

растения 

Разсадници за декоративни растения-

РАЗСАДНИЦИ 
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Приложение № 2  

към чл. 8, ал. 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА1 

за отсъствие на обстоятелства по чл. 8, ал. 1 

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................,   

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ............................................., постоянен адрес ................................................................. 

..............................................................., гражданство ............................................................., 

документ за самоличност №................................................., изд. на ................... от МВР –  

.........................................., в качеството ми на представляващ,  

.....................................................................................................................(посочва се името 

на организацията),  

ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................,  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 

- престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 

– 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния 

кодекс; 

- престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка 

или трета страна; 

2. Не съм участвал в подготовката на процедурата за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

4. Представляваният от мен кандидат  

…………………………………………………                            

(посочва се наименованието на кандидата) са налице следните обстоятелства: 

-  не е представял документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост 

и критерии за оценка както в процедури по възлагане на обществени поръчки, така и в 

процедури по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

                                                            
1 Декларацията се подава от всички лица, които представляват кандидата.  
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- е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване, критерии за допустимост или изпълнението на критериите 

за подбор; 

- не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 

128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона 

за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен;      

- не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки. 

5. Представляваният от мен кандидат  

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

(посочва се наименованието на кандидата): 

- Не е обявен е в несъстоятелност;  

- Не е в производство по несъстоятелност;  

- Не е в процедура по ликвидация;  

- Не е в производство по заличаване; 

- Не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 

740 от Търговския закон;  

- Не е преустановил дейността си;  

- В случай че декларацията се подава за чуждестранно лице – то не се намира в 

подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен; 

- няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 

тях, към държавата или към общината по седалището на  кандидата, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът е установен.  

или 

има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение 

на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 
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 или 

има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на  кандидата, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът е установен, но размерът на неплатените дължими 

данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на 

годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 

50 000 лв. 

(ненужното се изтрива ) 

- не e изпадал в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за 

възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;  

  Декларирам, че, в случай че настъпят промени в декларираните 

обстоятелства, в рамките на 5 работни дни, ДФЗ-РА ще бъде уведомен за 

настъпилите промени чрез подадена актуална декларация на кандидата. 

 

 Известна ми е наказателната отговорност по 313 от Наказателния кодекс 

за деклариране на неверни обстоятелства. 

 

        

                                                                                                

Дата:       Декларатор: 
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Приложение № 3  

към чл. 15, ал. 1 
СПИСЪК НА КОДОДОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 2008 (КИД 2008), КОИТО СЕ 

ИЗПОЛЗВАТ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНОСПИСЪЧНИЯ БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА ЗА 

КАНДИДАТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 2 

КИД А. СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 
01.1   Отглеждане на едногодишни растения 

01.11     Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и 
маслодайни семена растениевъдство 

01.12     Отглеждане на ориз растениевъдство 

01.13     Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и 
грудкови растениевъдство 

01.14     Отглеждане на захарна тръстика  Растениевъдство 
01.15     Отглеждане на тютюн Растениевъдство 
01.16     Отглеждане на влакнодайни растения  Растениевъдство 
01.19     Отглеждане на други едногодишни растения Растениевъдство 
01.2    Отглеждане на многогодишни насаждения  
01.21     Отглеждане на грозде Растениевъдство 
01.22     Отглеждане на тропични и субтропични плодове Растениевъдство 
01.23     Отглеждане на цитрусови плодове Растениевъдство 
01.24     Отглеждане на семкови и костилкови плодове Растениевъдство 
01.25     Отглеждане на черупкови, ягодоплодни и други плодове Растениевъдство 
01.26     Отглеждане на маслосъдържащи плодове Растениевъдство 
01.27     Отглеждане на растения за напитки Растениевъдство 
01.28     Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения Растениевъдство 
01.29     Отглеждане на други многогодишни насаждения Растениевъдство 
01.3    Дейности на разсадници, без горските 
01.30    Дейности на разсадници, без горските Растениевъдство 
01.4    Животновъдство 
01.46     Отглеждане на свине Животновъдство  
01.47     Отглеждане на домашни птици Животновъдство  
01.5    Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство 
01.50    Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство Растениевъдство 
01.6    Спомагателни дейности в селското стопанство 
01.61     Спомагателни дейности в растениевъдството Растениевъдство 

01.62     Спомагателни дейности в животновъдството* Животновъдство 
свине 

01.62     Спомагателни дейности в животновъдството** Животновъдство 
птици 

01.63    Дейности след прибиране на реколтата Растениевъдство 
01.64     Обработка на семена за посев Растениевъдство 
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Приложение № 4 

към чл. 19, ал. 1 
Входящ номер на заявление за подпомагане по мярка 21  

Уникален идентификационен номер (УИН)  
Уникален регистрационен номер (УРН)  

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ДАРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ/ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ  за кандидати по чл. 
3, ал. 1, т. 1 

мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено 
засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014 – 2020 г.
I. Данни за кандидата  
Наименование на кандидата  
Регистрация по Наредба № 3 от 1999 г.   
1. За юридически лица, еднолични търговски и други: 
ЕИК/БУЛСТАТ:  
Юридически статут:  
Районен съд Фирмено дело:  
2. За физически лица и/или управителя на ЮЛ и/или представляващия кандидата: 
Име, Презиме, Фамилия:  
ЕГН:  
Лична карта №:  
3. За всички кандидати: 
Данни за банкова сметка: 
Име на обслужваща банка:  
IBAN:  
BIC:  
Адрес:   
Седалище/постоянен адрес на кандидата: 
Населено място:  
Улица, №, блок, вх., ап. №  
Община:  
Област:  
Адрес за кореспонденция: 
Населено място:  
Улица, №, блок, вх., ап. №  
Община:  
Област:  
Телефон, факс, e-mail:  
Упълномощено лице (в случай, че има такова): 
Име, Презиме, Фамилия:  
ЕГН:  
Лична карта №:  
Пълномощно №:  
 
Желая информацията, свързана с моето заявление, да ми бъде изпращане чрез: 
        Електронна поща (e-mail)         Обикновена поща 

Подпис/Дата  
II. Подпомагани дейности 
В сектор "Растениевъдство" за отглеждане на културите от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от 
Наредбата за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани 
и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от ПРСР 2014 – 2020 г. 
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Кандидат по директни Да/ 

Площ Площ от 

Допусти-
ми площи 
за 

плащания за Кампания 
2019 и 2020 Не 

от  
К2019 

(ха) 

К2020 
(ха) 

подпома-
гане по 
подмяркат
а (ха) 

1 плодове        
2 зеленчуци оранжерийно производство       
3 зеленчуци на открито       
4 маслодайна роза        
5 винени лозя        
6 декоративни растения       

                

Кандидат по ПРСР 2014-
2020 (когато кандидатът не 
е подал валидно заявление 
за директни плащания за К 
2019 и К 2020) 

Да/ 
Не 

При отговор "Да" 
изчисления за допустимите 
площи за подпомагане по 
подмярката ще бъдат 
определени след 
допълнителни проверки на 
ангажиментите от 
ПРСР2014-2020 

7 плодове Да/Не   
8 зеленчуци оранжерийно производство Да/Не   
9 зеленчуци на открито Да/Не   

10 маслодайна роза Да/Не   
11 винени лозя Да/Не   
12 декоративни растения Да/Не   

В сектор "Животновъдство" за отглеждане на говеда, биволи, овце, кози 

                
Кандидат по директни 
плащания за Кампания 
2019 и 2020 

Да/ 
Не 

Живот
ни от 
К2019 
(бр.) 

Животн
и от 
К2020 
(бр.) 

Допусти-
ми 
животни за 
подпома-
гане по 
подмяр-
ката (бр.) 

13 говеда       
14 биволи        
15 овце и/или кози       

                

Кандидат по ПРСР 2014-
2020 (когато кандидатът не 
е подал валидно заявление 
за директни плащания за К 
2019 и К 2020) 

Да/ 
Не 

При отговор "Да" 
изчисления за допустимите 
животни за подпомагане по 
подмярката ще бъдат 
определени след 
допълнителни проверки на 
ангажимените от ПРСР2014-
2020 

16 говеда Да/Не   
17 биволи Да/Не   
18 овце и/или кози Да/Не   
В сектор "Пчеларство" за отглеждане на пчелни семейства 

                Кандидат за De Minimis за 
пчели за Кампания 2019 

Да/ 
Не 

Одобр
ени 
пчелн
и 

семейс
тва за 

De 
Minimi
s 2019 
(бр.) 

Пчелни 
семейст
ва към 

13.05.202
0 в 

БАБХ 
(бр.) 

Допустими 
пчелни 

семейства 
за 

подпомага
не по 

подмяркат
а (бр.) 

19 пчелни                            
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семейства 

                
Кандидат по ПРСР 2014-
2020 (когато не е кандидат 
за De minimis 2019) 

Да/ 
Не 

При отговор "Да" 
изчисления за допустимия 
брой пчелни семейства за 
подпомагане по подмярката 
ще бъдат определени след 
допълнителни проверки на 
ангажиментите от 
ПРСР2014-2020 

III. Финансиране 
Кандидатствам за еднократна финансова помощ съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата на база 
размера на площите и/или броя на животните и/или броя на пчелните семейства в размер до 
левовата равностойност на 7000 евро. 

дата Декларатор Подпис 

…………… ……………………………..………… …………………. 
IV. Обща декларация 

С подписване на заявлението за подпомагане, декларирам, че: 

1
. 

Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по „Програма за развитие на 
селските райони“ за периода 2014 – 2020 г. 

2
. 

Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка 21 "Извънредно временно 
подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана 
от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

3
. Съм запознат/а с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП. 

4
. 

Съм запознат/а с изискването, че финансовата помощ е в размер до левовата равностойност на 7000 
евро. 

5
. 

Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 248а, ал. 2 и 3 и 5, и чл. 313  от Наказателния 
кодекс за представяне на неверни сведения. 

6
. 

Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 111 от 
Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. относно 
финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и за отмяна на 
регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 
на Съвета (ОВ L 344, 20.12.2013 г.), както и че те могат да бъдат обработени от одитиращи и 
разследващи органи на Съюза и на държавите-членки с цел защита на финансовите интереси на 
Съюза.  

дата Декларатор Подпис 

…………… ……………………………..………… …………………. 
V. Декларация, свързана с обработване на личните данни  
Долуподписаният/ата   

(име, презиме и фамилия) 
с л.к. №   издад

ена от 
  на   

ЕГН   адрес   
  
в качеството си на   

(представляващ, управител) 
на 
кандидат 

  с ЕИК   

(наименование на кандидата) 
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Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ/А  СЪС СЛЕДНОТО: 
ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”с адрес: гр.София 1618, "Цар Борис III" 136, тел.: 02/81-87-100, 
02/81-87-202, ел. поща: dfz@dfz.bg, уебсайт: www.dfz.bg, в качеството си на администратор събира и 
обработва лични данни на физически лица на основание чл. 6, параграф 1, буква “в” от Регламент (ЕС) 
2016/679, а именно “обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се 
прилага спрямо администратора” и чл. 6, параграф 1, буква “д” от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно 
“обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването 
на официални правомощия, които са предоставени на администратора”. 

 Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 
136, 
адрес на ел. поща: dpo@dfz.bg 
Държавен фонд „Земеделие“ събира, съхранява и обработва лични данни за целите на предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските 
стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., прилагане, контрол, оценяване и мониторинг на 
ПРСР 2014-2020 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ обработва лични данни, във връзка със задълженията му по Закона за 
подпомагане на земеделските производители, наредбите по прилагане на закона, Закона за управление на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, европейското законодаделство, 
свързано с прилагане на Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по мерките и подмерките от 
ПРСР 2014-2020, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица може да се 
предоставя на Министерство на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия, 
Европейската сметната палата, Европейската служба за борба с измамите, Изпълнителната агенция 
"Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" и/или други компетентни 
органи, предвидени в нормативен акт. 
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, необходили във връзка с участието по съответните мерки и подмерки, 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). 
Всяко физическо лице, предоставило лични данни има: 
− Право на достъп до личните си данни и правото да получи информация за каква цел се обработват, кои 
са получателите на данни, срокът на обработването им.  
− Право да поиска коригиране на личните си данни, ако същите са неточни, както и правото да на жалба 
пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;  

− Право да поиска от администратора да ограничи обработването на личните данни в случаите когато:  

♦ личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът 
да провери точността на личните данни;  
♦ обработването на личните данни е неправомерно, но не желае същите да бъдат изтрити, а само да 
бъде ограничено използването им; 
♦ администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните 
са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;  
♦ субектът е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на 
администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данни.  
− Право да поиска личните му данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне;  
−  Право да възрази пред администратора срещу обработването на личните данни по всяко време, като 
посочи основанията за това;  
− Да бъде уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните му данни, като 
администраторът следва да уведоми субекта за естеството на нарушението и какви мерки са предприети 
за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 
−  Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му във връзка с личните 
данни са били нарушени; 
−  В случай, че личните данни се обработват на основание дадено съгласие, има право да оттегли 
съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя 
администратора; 
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−  Право да подаде жалба. Едно от основните права на всяко физическо лице, гражданин на държава-
член на ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/67 е правото на жалба. Ако лицето счете, че законните му 
права и интереси, във връзка с защитата на личните му данни да нарушение, то тогава то има право да 
подадете жалба до Комисията по защита на личните данни, с адрес: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. 
София 1592. тел. 02 9153 518, ел.поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg 

Личните данни се съхраняват 10 години от окончателното плащане. 
При отказ от предоставяне на посочените данни, ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите. 

Дата   
  

Декларатор
 

  

VI. Декларация за нередности 
Долуподписаният/ата   

(име, презиме и фамилия) 
с л.к. №:   издаден

а от: 
  на:   

ЕГН:   адрес:   
  
в качеството си на: 
  

 

(представляващ, управител) 
на 
кандидат: 

  с 
ЕИК/БУЛСТАТ: 

  

(наименование на кандидата - ЕТ, ЕООД, ООД, друго) 
със 
седалище:   

с адрес на 
управление: 

  тел.: 

  

в качеството си на кандидат по мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските 
стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Д ЕК Л А Р И Р А М,  Ч Е: 
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския 
фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, а именно: 

Нередност" означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано 
с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически 
оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което 
има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на 
неправомерен разход в бюджета на Съюза. 

Всички форми на корупция са също нередност. 
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенция за 
защита финансовите интереси на Европейските общности, а именно: 

Под „измама“ следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 
 - използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което 
води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване 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, водещо до резултати, споменати в 
предходната подточка; 
 - използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално. 
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3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и/ или 
измами или за съмнение за нередности и измами, а именно - до служителя по нередности в РА. 

При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за 
нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от 
следните органи: 
 - до изпълнителния директор на РА; 
 - до Ръководителя на Управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 
г.“; 
 - до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на „Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г.“; 
 - до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 
интереси на Европейските общности, и до Ръководителя на Дирекция „Координация на борбата с 
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в Министерството на 
вътрешните работи; 
 - до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия. 

Дата   
  

Декларатор
 

  

дата Декларатор Подпис 

…………… ……………………………..………… …………………. 
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Приложение № 5 

към чл. 19, ал. 1 
Входящ номер на заявление за подпомагане по мярка 21  

Уникален идентификационен номер (УИН)  
Уникален регистрационен номер (УРН)  

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ДАРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ/ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ  за кандидати по чл. 
3, ал. 1, т. 2 

мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено 
засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014 – 2020 г.
I. Данни за кандидата  
Наименование на кандидата  
Регистрация по Наредба № 3 от 1999 г.   
1. За юридически лица, еднолични търговски и други: 
ЕИК/БУЛСТАТ:  
Юридически статут:  
Районен съд Фирмено дело:  
2. За физически лица и/или управителя на ЮЛ и/или представляващия кандидата: 
Име, Презиме, Фамилия:  
ЕГН:  
Лична карта №:  
3. За всички кандидати: 
Данни за банкова сметка: 
Име на обслужваща банка:  
IBAN:  
BIC:  
Адрес:   
Седалище/постоянен адрес на кандидата: 
Населено място:  
Улица, №, блок, вх., ап. №  
Община:  
Област:  
Адрес за кореспонденция: 
Населено място:  
Улица, №, блок, вх., ап. №  
Община:  
Област:  
Телефон, факс, e-mail:  
Упълномощено лице (в случай, че има такова): 
Име, Презиме, Фамилия:  
ЕГН:  
Лична карта №:  
Пълномощно №:  
 

Желая информацията, свързана с моето заявление, да ми бъде изпращане чрез: 
        Електронна поща (e-mail)         Обикновена поща 

Подпис/Дата  
II. Подпомагани дейности 

В сектор "Растениевъдство" съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата за приложение на мярка 21 
"Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати 
от кризата, предизвикана от COVID-19" от ПРСР 2014 – 2020 г. 
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Кандидат по директни плащания за Кампания 2019 и 2020 
с дейност в сектор „Растениевъдство“ 

Да/Не 

      

  
  
  
  
  
Кандидат по ПРСР 2014-2020 с дейност в сектор 
„Растениевъдство“ (когато кандидатът не е подал валидно 
заявление за директни плащания за К 2019 и К 2010) 

Да/Не 

При отговор 
"Да" 
наличието на 
допустими 
площи с други 
култури в 
стопанството 
на кандидата 
ще бъде 
установено 
след проверки 
на 
ангажиментите 
от ПРСР2014-
2020 

Кандидатствам за помощ за лица,  осъществяващи дейност в 
сектор“Растениевъдство“  

 
 

 Да/Не 
  

В сектор "Животновъдство" за отглеждане на свине и/или птици 

 1     
Кандидатът е одобрен за държавна помощ през 2019 г. по 
схема „Помощ за реализиране на доброволно поети 
ангажименти за хуманно отношение към свинете”  

Да/Не 

 2     

Кандидатът е одобрен за държавна помощ през 2019 г. по 
схема „Помощ за реализиране на доброволно поети 
ангажименти за хуманно отношение към птиците" 
Да/Не 

Да/Не 

Кандидатствам за помощ за лица, осъществяващи дейности по 
отглеждане на свине 

(Отговор Да е възможен само, в случай, че въпроса в позиция 1 
отговорът е Да) 

  
 

 Да/Не  

Кандидатствам за помощ за лица, осъществяващи дейности по 
отглеждане на птици 

(Отговор Да е възможен само, в случай, че въпроса в позиция 2 
отговорът е Да) 

  
 

Да/Не 
  

III. Финансиране 
Кандидатствам за разходи съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата на база средносписъчен брой на 
персонала за периода март-юни 2020 г. в размер до левовата равностойност на 7000 евро.                      

дата Декларатор Подпис 

…………… ……………………………..………… …………………. 
IV. Обща декларация 

С подписване на заявлението, декларирам, че: 

1. Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по „Програма за развитие на 
селските райони“ за периода 2014 – 2020 г. 
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2. 
Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка 21 "Извънредно 
временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, 
предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

3. Съм запознат/а с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП 

4. Съм запознат/а с изискването, че финансовата помощ е в размер на левовата равностойност до 7000 
евро 

5. Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 248а, ал. 2 и 3 и 5, и чл. 313  от Наказателния 
кодекс за представяне на неверни сведения. 

6. 

Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 111 от 
Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. относно 
финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и за отмяна на 
регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 
на Съвета (ОВ L 344, 20.12.2013 г.), както и че те могат да бъдат обработени от одитиращи и 
разследващи органи на Съюза и на държавите-членки с цел защита на финансовите интереси на 
Съюза.  

7. 

Информиран съм, че определянето на средносписъчния брой на заетите в стопанството лица за 
определяне на плащането по подмярка „Извънредно временно подпомагане Изключителна и 
временна подкрепа за земеделските стопани COVID 2“, се определя като сбор от работните часове 
на всички наети лица в стопанството със съответния КИД съгласно Приложение 3, при 8 часов 
работен ден и осреднено 21 работни дни за всеки от месеците в периода март-юни, а данните за 
наетите лица по КИД и броя отработени от тях часове се предоставят на ДФЗ-РА от Националната 
агенция по приходите (НАП) и се базират на данните, подадени в НАП от самите кандидати с 
попълването на Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице“. 
дата Декларатор Подпис 

…………… ……………………………..………… …………………. 
V. Декларация, свързана с обработване на личните данни  
Долуподписаният/ата   

(име, презиме и фамилия) 
с л.к. №   издадена 

от 
  на   

ЕГН   адрес   
  
в качеството си на   

(представляващ, управител) 
на 
кандидат 

  с ЕИК   

(наименование на кандидата) 
  

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ/А  СЪС СЛЕДНОТО: 
ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”с адрес: гр.София 1618, "Цар Борис III" 136, тел.: 02/81-87-100, 
02/81-87-202, ел. поща: dfz@dfz.bg, уебсайт: www.dfz.bg, в качеството си на администратор събира и 
обработва лични данни на физически лица на основание чл. 6, параграф 1, буква “в” от Регламент (ЕС) 
2016/679, а именно “обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се 
прилага спрямо администратора” и чл. 6, параграф 1, буква “д” от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно 
“обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването 
на официални правомощия, които са предоставени на администратора”. 
 Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 
136, 
адрес на ел. поща: dpo@dfz.bg 
Държавен фонд „Земеделие“ събира, съхранява и обработва лични данни за целите на предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските 
стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., прилагане, контрол, оценяване и мониторинг на 
ПРСР 2014-2020 г. 
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Държавен фонд „Земеделие“ обработва лични данни, във връзка със задълженията му по Закона за 
подпомагане на земеделските производители, наредбите по прилагане на закона, Закона за управление на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, европейското законодаделство, 
свързано с прилагане на Европейските структурни и инвестиционни фондове.  
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по мерките и подмерките от 
ПРСР 2014-2020, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица може да се 
предоставя на Министерство на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия, 
Европейската сметната палата, Европейската служба за борба с измамите, Изпълнителната агенция 
"Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" и/или други компетентни 
органи, предвидени в нормативен акт. 
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, необходили във връзка с участието по съответните мерки и подмерки, 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). 

Всяко физическо лице, предоставило лични данни има: 
− Право на достъп до личните си данни и правото да получи информация за каква цел се обработват, кои 
са получателите на данни, срокът на обработването им.  
− Право да поиска коригиране на личните си данни, ако същите са неточни, както и правото да на жалба 
пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;  

− Право да поиска от администратора да ограничи обработването на личните данни в случаите когато:  

♦ личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът 
да провери точността на личните данни;  
♦ обработването на личните данни е неправомерно, но не желае същите да бъдат изтрити, а само да 
бъде ограничено използването им; 
♦ администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните 
са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;  
♦ субектът е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на 
администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данни.  
− Право да поиска личните му данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне;  
−  Право да възрази пред администратора срещу обработването на личните данни по всяко време, като посочи 
основанията за това;  
− Да бъде уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните му данни, като администраторът 
следва да уведоми субекта за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, 
както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 
−  Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му във връзка с личните данни 
са били нарушени; 
−  В случай, че личните данни се обработват на основание дадено съгласие, има право да оттегли съгласието 
си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора; 

−  Право да подаде жалба. Едно от основните права на всяко физическо лице, гражданин на държава-член на 
ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/67 е правото на жалба. Ако лицето счете, че законните му права и интереси, 
във връзка с защитата на личните му данни да нарушение, то тогава то има право да подадете жалба до 
Комисията по защита на личните данни, с адрес: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София 1592. тел. 02 
9153 518, ел.поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg 

Личните данни се съхраняват 10 години от окончателното плащане. 
При отказ от предоставяне на посочените данни, ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите. 

Дата     Декларатор   
VI. Декларация за нередности 
Долуподписаният/ата   

(име, презиме и фамилия) 
с л.к. №:   издадена 

от: 
  на:   

ЕГН:   адрес:   
  
в качеството си на:   

(представляващ, управител) 
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на 
кандидат: 

  с ЕИК/БУЛСТАТ:   

(наименование на кандидата - ЕТ, ЕООД, ООД, друго) 
със 
седалище:   

с адрес на 
управление:   тел.: 

  

в качеството си на кандидат по мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските 
стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Д ЕК Л А Р И Р А М,  Ч Е: 
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския 
фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, а именно: 

Нередност" означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано 
с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически 
оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което 
има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на 
неправомерен разход в бюджета на Съюза. 

Всички форми на корупция са също нередност. 
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенция за 
защита финансовите интереси на Европейските общности, а именно: 

Под „измама“ следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 
 - използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което 
води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване 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, водещо до резултати, споменати в 
предходната подточка; 
 - използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално. 

3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и/ или 
измами или за съмнение за нередности и измами, а именно - до служителя по нередности в РА. 

При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за 
нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от 
следните органи: 
 - до изпълнителния директор на РА; 
 - до Ръководителя на Управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 
г.“; 
 - до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на „Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г.“; 

 - до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 
интереси на Европейските общности, и до Ръководителя на Дирекция „Координация на борбата с 
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в Министерството на 
вътрешните работи; 
 - до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия. 

Дата     Декларатор   

дата Декларатор Подпис 

…………… ……………………………..………… …………………. 
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Приложение № 6 

към чл. 20, ал. 1 

 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

Европа инвестира в селските райони 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ/ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ за кандидати по чл. 

3, ал. 1, т. 3 
мярка21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и 
средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от 

COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 
г. 

                                     
I. Данни за кандидата:                    Отбележете с (Х) 
Наименование на кандидата:            

ЕИК:                    

1. Лице представляващо кандидата: 
Име, Презиме, Фамилия   
ЕГН/ЛНЧ   
Лична карта №   валидна до:   издаде-

на от: 
  

2. Данни за банкова сметка: 
Име на обслужваща банка:   
IBAN:   
BIC:   
Адрес:   
Седалище на кандидата: 
Населено място: град/ 

село:  
  ПК:   

Улица, №, блок, вх.,ет., ап. №:    
Община:   
Област:   
Адрес за кореспонденция: 
Населено място: град/ 

село:  
  ПК:   

Улица, №, блок, вх., ет., ап. №:    
Община:   
Област:   
Телефон, факс, е-mail: 

Тел: 
  

факс:   е-
mail: 

  

3. Упълномощено лице (в случай че има такова) 
Име, Презиме, Фамилия   
ЕГН   
Лична карта №   валидна до:   издадена 

от: 
  

Пълномощно №:   
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4. Производствени сектори, 
свързани с 
преработката/маркетинга на 
селскостопански продукти 
(Допустимо е отбелязването на 
повече от един сектор) 

Наименование на производствения сектор: 

  

  

  

  

II. Подпомагани дейности 

2.  

Микро, малки или средни предприятия, осъществяващи преработка 
на селскостопански продукти, включени в приложение I към ДФЕС 
и  признати групи и организации на производители, които са МСП, 
извършващи преработка, предлагане на пазара или развитие на 
селскостопански продукти: 

Отбеле-
жете с 

(Х) 

2.1 
еднократно платима сума на база 5% от стойността на 
декларираните нетни приходи от реализация на преработени 
селскостопански продукти за 2019 година 

  

2.2  еднократно платима сума на база средносписъчен брой на персонала 
за периода март-юни 2020 г.   

III. Финансиране 

1 
Кандидатствам за финансова помощ съгласно Чл. 16, ал. 1, т. 1  от Наредбата за 
еднократно платима сума на база 5% от стойността на декларираните нетни 
приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г. 

Регистриран спад в нетните приходите 
от продажби март - юни на 2020 г., 

спрямо периода март - юни на 2019 г. 

отбеле-
жете в %  Кандидатствам за 

финансова помощ 
в размер на:  

лв.   

дата Декларатор Подпис 

…………… ……………………………..………… …………………. 

Регистриран спад на средноаритметичните нетните приходи от продажби от секторите по чл. 12, 
ал. 3 за месец март, април, май и юни 2020 г. спрямо същите за 2019 г. 

Година 

Нетните 
приходи 

от 
продажби  
месец 
март, 
април, 

май и юни 
2019 г.  

(в лева): 

Година 

Нетните 
приходи от 
продажби за 
месец март, 
април, май и 
юни 2020 г.  

(в лева): 

    

2019 март 
  2020 март   

    

2019 април 
  2020 април   

    

2019 май 
  2020 май   
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2019 юни 
  2020 юни   

    

Месечен нетен приход, 
средноаритметично ** 

0.00 

Месечен 
нетен 
приход, 

средноарит-
метично ** 

0.00 

    
Спад на нетните 
приходи в %                    #DIV/0!     

*Забележка: Попълват се само белите полета.                
**Месечен нетен приход,средноаритметично е равен на сбора от нетния приход за месеците за периода 
разделен на броя на месеците. 

2 Кандидатствам за финансова помощ съгласно чл. 16, ал. 1, т. 2 от Наредбата на 
база средносписъчен брой на персонала за периода март-юни 2020 г.,  

Средносписъчен брой на 
заетите лица за 

дейността за периода 
март-юни 2020 г.:  

  

 Кандидатствам за 
финансова помощ в размер 
на:  

лв. 

дата Декларатор Подпис 
                                       

IV. Обща декларация 

С подписване на заявлението за подпомагане, декларирам, че: (отбележи с Х) 

1. 
Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ 
по „Програма за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 
2020 г. 

  

2. 

Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ 
по мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските 
стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, 
предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

  

3. Нямам изискуеми и ликвидни задължения към ДФ„Земеделие“   

4. Нямам изискуеми публични задължения към държавата   

5. 
Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 248а, ал. 2 
и 3 и 5, и чл. 313  от Наказателния кодекс за представяне на 
неверни сведения. 

  

6. 

Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие 
с разпоредбите на чл. 111 от Регламент (ЕО) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. относно 
финансирането, управлението и мониторинга на Общата 
селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 
352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и 
(ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 344, 20.12.2013 г.), както и че 
те могат да бъдат обработени от одитиращи и разследващи 
органи на Съюза и на държавите-членки с цел защита на 
финансовите интереси на Съюза.  
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Всички предоставени от мен официални документи към 
настоящата дата удостоверяват действителното правно 
положение относно посочените в тях факти и обстоятелства. 
Представените от мен частни документи са с вярно съдържание, 
автентични и носят моя подпис 

    

дата Декларатор Подпис 

…………… ……………………………..………… …………………. 

V. Декларация, свързана с обработване на личните данни  
Долуподписаният/ата   

(име, презиме и фамилия) 
с л.к. №   издадена 

от 
  на   

ЕГН   адрес   
  

в качеството си на   

(представляващ, управител) 
на кандидат   с ЕИК   

(наименование на кандидата) 
  

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ/А  СЪС СЛЕДНОТО: 
ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”с адрес: гр.София 1618, "Цар Борис III" 136, тел.: 02/81-87-100, 
02/81-87-202, ел. поща: dfz@dfz.bg, уебсайт: www.dfz.bg, в качеството си на администратор събира и 
обработва лични данни на физически лица на основание чл. 6, параграф 1, буква “в” от Регламент (ЕС) 
2016/679, а именно “обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се 
прилага спрямо администратора” и чл. 6, параграф 1, буква “д” от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно 
“обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването 
на официални правомощия, които са предоставени на администратора”. 

 Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 
136, 
адрес на ел. поща: dpo@dfz.bg 
 
  
Държавен фонд „Земеделие“ събира, съхранява и обработва лични данни за целите на предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и 
МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Държавен фонд „Земеделие“ обработва лични данни, във връзка със задълженията му по Закона за 
подпомагане на земеделските производители, наредбите по прилагане на закона, Закона за управление на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, европейското законодаделство, 
свързано с прилагане на Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по мерките и подмерките от 
ПРСР 2014-2020, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица може да се 
предоставя на Министерство на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия, 
Европейската сметната палата, Европейската служба за борба с измамите, Изпълнителната агенция 
"Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" и/или други компетентни 
органи, предвидени в нормативен акт. 
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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, необходили във връзка с участието по съответните мерки и подмерки, 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). 

Всяко физическо лице, предоставило лични данни има: 
− Право на достъп до личните си данни и правото да получи информация за каква цел се обработват, кои 
са получателите на данни, срокът на обработването им.  

− Право да поиска коригиране на личните си данни, ако същите са неточни, както и правото да на жалба 
пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;  

− Право да поиска от администратора да ограничи обработването на личните данни в случаите когато:  

♦ личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът 
да провери точността на личните данни;  
♦ обработването на личните данни е неправомерно, но не желае същите да бъдат изтрити, а само да 
бъде ограничено използването им; 
♦ администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните 
са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;  
♦ субектът е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на 
администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данни.  

− Право да поиска личните му данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне;  
−  Право да възрази пред администратора срещу обработването на личните данни по всяко време, като 
посочи основанията за това;  
− Да бъде уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните му данни, като 
администраторът следва да уведоми субекта за естеството на нарушението и какви мерки са предприети 
за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 
−  Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му във връзка с личните 
данни са били нарушени; 

−  В случай, че личните данни се обработват на основание дадено съгласие, има право да оттегли 
съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя 
администратора; 
−  Право да подаде жалба. Едно от основните права на всяко физическо лице, гражданин на държава-
член на ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/67 е правото на жалба. Ако лицето счете, че законните му 
права и интереси, във връзка с защитата на личните му данни да нарушение, то тогава то има право да 
подадете жалба до Комисията по защита на личните данни, с адрес: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. 
София 1592. тел. 02 9153 518, ел.поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg 

Личните данни се съхраняват 10 години от окончателното плащане по проекта. 
При отказ от предоставяне на посочените данни, ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите. 
                      

Дата     Декларатор   

VI. Декларация за нередности 
Долуподписаният/ата:   

(име, презиме и фамилия) 
с л.к. №:   издадена 

от: 
  на:   

ЕГН:   адрес:   
  
в качеството си на:   

(представляващ, управител) 
на кандидат:   с 

ЕИК/БУЛСТ
АТ: 

  

(наименование на кандидата - ЕТ, ЕООД, ООД, друго) 
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със седалище:   
с адрес на управление:   тел.:   
в качеството си на кандидат по по мярка 18 а "Извънредно временно подпомагане за земеделските 
стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Д ЕК Л А Р И Р А М,  Ч Е: 
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, а именно: 

Нередност" означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано 
с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически 
оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което 
има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на 
неправомерен разход в бюджета на Съюза. 

Всички форми на корупция са също нередност. 
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенция за 
защита финансовите интереси на Европейските общности, а именно: 

Под „измама“ следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 
 - използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което 
води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване 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, водещо до резултати, споменати в 
предходната подточка; 
 - използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално. 

3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и/ или 
измами или за съмнение за нередности и измами, а именно - до служителя по нередности в РА. 

При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за 
нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от 
следните органи: 
 - до изпълнителния директор на РА; 
 - до Ръководителя на Управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 
г.“; 
 - до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на „Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г.“; 

 - до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 
интереси на Европейските общности, и до Ръководителя на Дирекция „Координация на борбата с 
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в Министерството на 
вътрешните работи; 
 - до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия. 

Дата     Декларатор   

                                       
дата Декларатор Подпис 

…………… ……………………………..………… …………………. 
  

Изискуеми документи Отбеле-
жете с 
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                                     Х 

1.      Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично 
от кандидата.    

2.    Удостоверение за липса на задължения от общината по седалище на кандидата (представя 
се в оригинал).   

3.      Декларация за обстоятелствата по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните 
предприятия (ЗМСП) по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката   

4.   Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.8, ал. 1 (Приложение 2).   

5.      Удостоверение от НСИ за определяне на кода на основната и допълнителни икономически 
дейности на кандидата (представя се в оригинал).   

6.   Отчет за приходите и разходите за 2019 г.  и Отчет за приходите и разходите за 2019 г., 
включващи само продуктите от секторите по чл.12, ал.3   

7. Отчет за приходите и разходите за периода март-юни 2019 г. и за периода март-юни 2020 г.   

8. Отчет за приходите и разходите за периода март-юни 2019 г. и периода март-юни 2020 г., 
включващи само продуктите от секторите по чл.12, ал.3   

9. Синтетична оборотна ведомост за периода март – юни 2019 г. и периода март-юни 2020 г.    

10.Аналитична оборотна ведомост за периода март-юни 2019 г. и периода март-юни 2020 г., 
включващи само продуктите от секторите по чл.12, ал.3   

11.  Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО  (представя се в оригинал или заверено 
"Вярно с оригинала" копие).   

12.  Декларация за минимални помощи (представя се от кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 3, които 
извършват преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение 
№ І от ДФЕС или памук (по образец приложение № 7). 

  

дата Декларатор Подпис 

…………… ……………………………..………… …………………. 
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Приложение № 7 
към чл. 20, ал. 2, т. 12 

Д	Е	К	Л	А	Р	А	Ц	И	Я	
за	минимални2	и	държавни	помощи	

	
1.	 Подписаният	

	
	

/трите	имена	на	декларатора/	
в	качеството	си	на		
	

	
/управител/председател/представител/друго/	

Наименование	на	
получателя/кандидата:	

	
2.	 ЕИК/БУЛСТАТ:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.1.	 Седалище	и	адрес	на	

управление:	
	

3.2.	 Адрес	за	кореспонденция:	
/Попълва	се	само,	ако	е	различен	от	
адреса	на	управление	по	т.	3.1/	

		

4.	 Извършва	ли	получателят/кандидатът	икономическа	дейност*:	
/Ако	посочите		„НЕ“,	спирате	с	попълването	на	Декларацията	до	тук/	 ДА	 НЕ	

4а.	 Ако	в	т.	4	сте	посочили	„ДА“,	то	получателят	е	„предприятие“	по	смисъла	на	законодателството	по	държавните	помощи	и	попълнете	
следната	информация	за	него:	

№	 Дейности,	които	предприятието	извършва		
(код	по	КИД‐2008)	

Относителен	дял	на	нетните	приходи	от	продажби	
в	%	през:	

	
година	„Х‐1“	**	 година	„Х“	

1.	 	 	 	
2.	 	 	 	

5.	 Отраслова	принадлежност	на	предприятието	според	основната	
му	дейност	по	код	КИД‐2008.	
/Изписва	се	код	по	КИД‐2008	и	съответното	му	наименование/	

	

6.	 Цел	на	помощта	(дейност,	която	се	финансира):	 	
7.	 Вид	на	предприятието:	

/Отбележете	със	знака	Х/	
голямо	 средно	 малко	 микро	

	 	 	 	
8.	

Моля,	посочете	собствеността	на	предприятието	към	година	„Х“:	

Собствеността	на	предприятието	е:	 Относителен	дял	от	капитала	в	%:	
Държавна	 	
Общинска	 	
Частна	 	

Общо:	 100.00	
9.	 Налице	ли	е	партньорство***	с	лице	от	Република	България?	

Вземат	 се	 под	 внимание	 само	 българските	 партньори.	 Чуждестранните	 партньори	 не	 са	 обект	 на	
настоящата	Декларация.	
(В	 случай,	 че	 получателят/кандидатът	 има	 партньор/и,	 се	 попълва/т	 декларация/и	 и	 от	
партньора/ите.)	

ДА	 НЕ	

9а.	 Ако	в	т.	9	сте	посочили	„ДА“,	моля	да	попълните	следната	информация	за	партньора/ите:	
	

Наименование	на	партньора:	 ЕИК/БУЛСТАТ:	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

                                                            
2		 Настоящата	Декларация	 е	 разработена	 за	 целите	на	 Регламент	 (ЕС)	№	1407/2013	на	Комисията	 от	 18	 декември	2013	 г.	

относно	прилагането	на	членове	107	и	108	от	Договора	за	функционирането	на	Европейския	съюз	към	помощта	de	minimis	
(ОB,	 L	 352/1	 от	 24.12.2013	 г.),	 като	 същата	 може	 да	 бъде	 адаптирана	 към	 изискванията	 на	 всеки	 друг	 регламент	 за	
минимална	помощ.	

*		 Икономическата	 дейност	 се	 изразява	 в	 предлагане	 на	 стоки	 и/или	 услуги	 на	 определен	 пазар.	 Режимът	 в	 областта	 на	
държавните	помощи	се	прилага	спрямо	всички	субекти,	извършващи	икономическа	дейност,	без	значение	на	правната	им	
форма,	 начина	 на	 регистрация	 и	 финансирането	 им.	 В	 този	 смисъл,	 тези	 субекти	 са	 „предприятие“	 за	 целите	 на	
законодателството	по	държавните	помощи.	

**				Година	„Х‐1”	е	годината,	предхождаща	текущата	година	‐	година	„Х”.	
***		Съгласно	чл.	3,	пар.	2	от	Препоръка	на	Комисията	2003/361/ЕС	във	връзка	с	дефиницията	за	микро,	малки	и	средни	

предприятия	(OB,	L	124/36	от	20.05.2003	г.). 
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ДЕКЛАРИРАМ,	ЧЕ:	

	
10.	 Имам	 наличие	 на	 обстоятелства	 по	 преобразуване:	 сливане/придобиване/разделяне?	 (Попълва	 се	 само,	

когато	преобразуването	е	извършено	след	01.01.2014	г.)	
Ако	сте	посочили	„ДА“,	моля	да	попълните	и	декларация	съгласно	т.	6	от	Указанията	към	настоящата	
Декларация.	

ДА	 НЕ	

11.	
		

Поддържам	поне	един	вид	от	взаимоотношенията	по	чл.	2,	пар.	2,	букви	„а“	‐	„г“	от	Регламент	(ЕС)	№	
1407/2013:	
Ако	сте	посочили	„ДА“,	попълнете	следната	информация	за	предприятията,	които	образуват	„едно	и	
също	предприятие“:	 ДА	 НЕ	

Наименование:	 ЕИК/БУЛСТАТ:	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

12.	 През	 предходните	 две	 години	 (година	 „Х‐1“	 и	 година	 „Х‐2“)	 и	 през	 текущата	 година	 „Х“	 до	 датата	 на	 декларирането	 съм	 получил,	
включително	 в	 резултат	 на	 преобразуването	 по	 т.	 10,	 както	 и	 като	 „едно	 и	 също	 предприятие“	 съгласно	 т.	 11,	 следните	
минимални	помощи	(получени	на	територията	на	Република	България****):	

Получател/и	
(посочва		се	

ЕИК/БУЛСТАТ)	

Адми‐	
нистратор	на	
помощта	

(наименование	
и	

ЕИК/БУЛСТАТ)	

Разходи,	за	
които	е	
получена	

помощта/цел	на	
помощта	
(с	думи)	

Общ	
размерна	
помощта=	
a+b+c+d+e	
(в	лева)	

в	т.ч.	за	дейност/и,	попадаща/и	до	съответните	
прагове:	

a	 b	 c	 d	 e	

„ш
ос
ее
н	

тр
ан
сп
ор
т“
	

др
уг
и	

де
йн
ос
ти
	п
о	

Ре
г.
	(Е
С)
	

14
07
/2
01
3	

УО
И
И
	

по
	Р
ег
.		(
ЕС
)	

14
08
/2
01
33
	

по
	Р
ег
.		(
ЕС
)	

ХХ
Х/
ХХ
Х4
	

до	
100	000	
евро	

(195	583	
лв.)	

до	
200	000	
евро	

(391	166	
лв.)	

до	
500	000	
евро	

(977	915	
лв.)	

до	
15	000	
евро	

(29	337,
45	лв.)	

до	
30	000	
евро	

(58	674,
90лв.)	

Го
ди
на
	

„Х
“	

		 	 	 		 		 	 	 	 	
		 	 	 	 		 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Го
ди
на
	

„Х
‐1
“	

		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 		 	 		 		 	 	 	 	

Го
ди
на
	

„Х
‐2
“	

		 	 	 		 		 	 	 	 	
		 		 	 		 		 	 	 	 	
		 		 	 		 		 	 	 	 	

Общо:	

	
	
	
∑(a+b+c+d+e)	
	

	
	
∑a	

	
	

∑b	
	
	
∑c	

	
	

∑d	
	
	
∑e	

13.	 Дейността,	която	се	финансира,	попада	в	приложното	поле	на	Регламент	(ЕС)																		№	1407/2013:	
/Ако	посочите		„НЕ“,	спирате	с	попълването	на	Декларацията	до	тук/	 ДА	 НЕ	

                                                            
3		 Регламент	(ЕС)	№	1408/2013	на	Комисията	от	18	декември	2013	година	относно	прилагането	на	членове	107	и	108	от	

Договора	за	функционирането	на	Европейския	съюз	към	помощта	de	minimisв	селскостопанския	сектор	(OB,	L	352/9	от	
24.12.2013	г.); 

4		 Регламент	 (ЕС)	 №	 ХХХ/ХХХ	 на	 Комисията	 от	 ХХХ	 година	 за	 прилагане	 на	 членове	 107	 и	 108	 от	 Договора	 за	
функционирането	 на	 Европейския	 съюз	 към	 помощта	 de	minimisв	 сектора	 на	 рибарството	 и	 аквакултурите,	 който	ще	
измени	Регламент	(ЕО)	№	875/2007	(OB,	L	193/6	от	25.7.2007	г.)	

****			Помощи,	получени	на	територията	на	друга	държава	членка	на	Европейския	съюз	не	са	обект	на	настоящата	Декларация. 
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13а.	 Получателят/кандидатът	извършва	и	 дейност(и),	 която/ито	е/са	изключена/и	от	приложното	поле	на	
Регламент	(ЕС)	№	1407/2013:	 ДА	 НЕ	

13б.	 В	случая	по	т.	13	общият	размер	на	минималната		помощ	за	получателя/кандидата	и	предприятията,	с	които	
той	 образува	 "едно	 и	 също	 предприятие",	 не	 надвишава	 левовата	 равностойност	 на	 200	000	 евро	 за	
период	от	три	последователни	години	(години	„Х“,	„Х‐1“	и	„Х‐2“):	 ДА	 НЕ	

14.	 Минималната	помощ	се	получава	за	дейност	по	извършване	на	шосейни	товарни	превози	за	чужда	сметка	
или	срещу	възнаграждение	съгласно	Регламент	(ЕС)										№	1407/2013:	 ДА	 НЕ	

14а.	 В	случая	по	т.	14	общият	размер	на	минималната	помощ	за	получателя/кандидата	и	предприятията,	с	които	
той	 образува	 "едно	 и	 също	 предприятие",	 не	 надвишава	 левовата	 равностойност	 на	 100	000	 евро	 за	
период	от	три	последователни	години	(години	„Х“,	„Х‐1“	и	„Х‐2“):	 ДА	 НЕ	

15.	 Получателят/кандидатът	 извършва	 дейност	 по	 услуги	 от	 общ	 икономически	 интерес	 съгласно	
Регламент	(ЕС)	№	360/2012	(OB,	L	114/8	от	26.4.2012	г.):	 ДА	 НЕ	

15а.	 При	 положителен	 отговор	 в	 т.	 15	 общият	 размер	 на	 минималната	 помощ	 за	 получателя/кандидата	 и	
предприятията,	 с	 които	 той	 образува	 "едно	 и	 също	 предприятие",	 не	 трябва	 да	 надхвърля	 левовата	
равностойност	на	500	000	евро	за	период	от	три	последователни	години	(години	„Х“,	„Х‐1“	и	„Х‐2“):	

ДА	 НЕ	
16.	 Получателят/кандидатът	 извършва	 дейност	 в	 селскостопанския	 сектор	 съгласно	 Регламент	 (ЕС)	 №	

1408/2013:	 ДА	 НЕ	
16а.	 В	случая	по	т.	16	общият	размер	на		минималната	помощ	за	получателя/кандидата	и	предприятията,	с	които	

той	образува	"едно	и	също	предприятие",	не	надвишава	левовата	равностойност	на	15	000	евро	за	период	
от	три	последователни	години	(години	„Х“,	„Х‐1“	и	„Х‐2“):	 ДА	 НЕ	

17.	 Получателят/кандидатът	 извършва	 дейност	 в	 сектора	 на	 рибарството	 и	 аквакултурите	 съгласно	
Регламент	(ЕС)	№	ХХХ/ХХХ	на	Комисията,	който	ще	измени	Регламент	(ЕО)	№	875/2007:	 ДА	 НЕ	

17а.	 В	случая	по	т.	17	общият	размер	на		минималната	помощ	за	получателя/кандидата	и	предприятията,	с	които	
той	образува	"едно	и	също	предприятие",	не	надвишава	левовата	равностойност	на	30	000	евро	за	период	
от	три	последователни	години	(години	„Х“,	„Х‐1“	и	„Х‐2“):	 ДА	 НЕ	

18.	 В	предприятието	се	поддържа	аналитична	счетоводна	отчетност,	гарантираща	разделяне	на	дейностите	
и/или	разграничаване	на	разходите,	доказваща,	че	помощта	е	за	дейността	по	т.	6:	
/Попълва	се	само	ако	предприятието	извършва	повече	от	един	вид	дейности/	

ДА	 НЕ	

19.	 За	 същите	 приемливи	 (допустими)	 разходи	 съм	 получил	 държавна/и	 помощ/и	 от	 други	 източници	 на	
финансиране.	 ДА	 НЕ	

19а.	 Ако	в	т.	19	сте	посочили	„ДА“,	моля	попълнете	следната	информация:		
Администратор	на	помощта		

(наименование	и	ЕИК/БУЛСТАТ)	 Основание	за	получаване	на	помощта	

	 	

	 	

20.	 При	настъпване	на	промяна	в	декларираните	от	мен	обстоятелства	се	задължавам	да	подам	нова	Декларация	в	срок	от	5	работни	дни	
от	датата	на	промяната.	

21.	 Известно	ми	е,	че	за	попълване	на	Декларация	с	невярно	съдържание	нося	наказателна	отговорност	по	 	 	 	 	чл.	313	от	Наказателния	
кодекс.		
	
	
ДATA:	………………20__	г.																																																																			ДЕКЛАРАТОР:	
……………………………………	

/подпис	и	печат/	
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У	К	А	З	А	Н	И	Я	
за	попълване	на	Декларацията	за	минимални	и	държавни	помощи	

	
1. В	 т.	 1	 от	 Декларацията	 се	 попълват	 данните	 на	 декларатора	 и	 на	 предприятието,	 което	 той	

представлява	 в	 качеството	 си	 на	 управител,	 председател,	 пълномощник	 или	 друго,	 като	 към	
Декларацията	се	прилага	съответният	документ,	удостоверяващ	това	му	качество.	

2. Информацията	по	т.	4а	от	Декларацията	може	да	бъде	попълнена	на	база	подаден	годишен	отчет	
за	дейността	на	предприятието,	съгласно	чл.	20,	ал.	4	от	Закона	за	статистиката	за	година	„Х‐1“	
(годината,	предхождаща	текущата).		

3. В	т.	5	от	Декларацията	под	основна	дейност	на	предприятието	се	има	предвид	дейността,	която	
генерира	най‐голям	дял	от	приходите	му	от	продажби.	

4. В	 т.	 6	 от	 Декларацията	 се	 посочва	 конкретната	 дейност,	 за	 която	 се	 получава	 минималната	
помощ,	като	тази	дейност	може	да	е	различна	от	основната	дейност	на	предприятието	по	КИД‐
2008.	

5. Определянето	на	вида	на	предприятието	в	т.	7от	Декларацията	следва	да	се	направи	въз	основа	
на	 данните	 за	 числеността	 на	 персонала	 и	 финансовите	 показатели	 съгласно	 чл.	 2	 –	 чл.	 6	 от	
Приложение	І	на	Регламент	(ЕС)	№	651/20145:	

	
Вид	предприятие	 Численост	на	персонала	 Годишен	оборот	 Общ	годишен	счетоводен	баланс	

Микро	 По‐малко	от	10	души	 Не	надвишава	3	911	660	лв.												
(2	млн.	евро)	

Не	надвишава	3	911	660	лв.														
(2	млн.	евро)	

Малко	 По‐малко	от	50	души	 Не	надвишава	19	558	300	лв.											
(10	млн.	евро)	

Не	надвишава	19	558	300	лв.												
(10	млн.	евро)	

Средно	 По‐малко	от	250	души	 Не	надвишава	97	791	500	лв.											
(50	млн.	евро)	

Не	надвишава	84	100	690	лв.												
(43	млн.	евро)	

Голямо	 Повече	от	250	души	 Надвишава	97	791	500	лв.														
(50	млн.	евро)	

Надвишава	84	100	690	лв.				 										
(43	млн.	евро)	

	 	
	 Данните,	които	се	прилагат	за	определяне	числеността	на	персонала	и	финансовите	показатели,	

са	онези,	отнасящи	се	за	последния	отчетен	период	съгласно	съставен	годишен	финансов	отчет	
по	реда	на	Закона	за	счетоводството.	

6. В	 т.	 10	 от	 Декларацията,	 при	 положителен	 отговор	 за	 наличие	 на	 обстоятелства	 по	
преобразуване	 ‐	 сливане/придобиване/разделяне	 (съгласно	 чл.	 3,	 пар.	 8	 и	 пар.	 9	 от	 Регламент	
(ЕС)	 №	 1407/2013),	 се	 попълва	 и	 Декларация	 за	 преобразуването,	 която	 се	 разработва	 от	
администратора	на	помощ6.	Същата	следва	да	съдържа	най‐малко	следното:	идентификация	на	
лицата,	 участващи	 в	 преобразуването,	 размер	 на	 получените	 от	 тях	 минимални	 помощи	 в	
резултат	на	преобразуването	и	съгласно	кой	от	регламентите	за	минимална	помощ	са	получени.	

7. Получател/кандидат,	който	поддържа	с	друго/и	предприятие/я	поне	един	вид	от	посочените	в	
чл.	 2,	 пар.	 2	 от	 Регламент	 (ЕС)	 №	 1407/2013	 взаимоотношения,	 трябва	 да	 декларира	 това	
обстоятелство	 в	 т.	 11	 от	 Декларацията	 и	 да	 посочи	 наименованието	 и	
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Чуждестранен	 идентификационен	 номер	 на	 предприятията,	 които	
образуват	 „едно	 и	 също	 предприятие“.	 Посочват	 се	 всички	 предприятия	 без	 значение	 дали	 са,	
или	не	са	получатели	на	минимални	помощи.	

8. В	таблицата	по	т.	12	от	Декларацията	следва	да	посочите	размера	на	всички	минимални	помощи,	
които	получателят/кандидатът	е	получил	за	период	от	три	последователни	години	(години	„Х“,	
„Х‐1“	 и	 „Х‐2“),	 включително	 минималните	 помощи,	 получени	 от	 него	 в	 резултат	 на	
преобразуване,	 както	 и	 получените	 минимални	 помощи	 за	 три	 последователни	 години	 от	
предприятията	по	т.	11	от	Декларацията,	които	образуват	„едно	и	също	предприятие“.	

	 При	попълването	на	таблицата	по	т.	12	от	Декларацията	следва	да	имате	предвид,	че	за	целите	
на					Регламент	(ЕС)	№	1407/2013	датата	на	получаване	на	помощта	не	е	датата	на	извършване	
на	плащането.	Съгласно	чл.	3,	пар.	4	от	Регламент(ЕС)	№	1407/2013,	помощта	de	minims	се	смята	
за	отпусната	(получена)	в	момента	на	получаване	на	юридическото	основание	за	това,	съгласно	
приложимия	 национален	 правен	 режим,	 независимо	 от	 датата	 на	 плащане	 на	 помощта	 de	
minimis	на	получателя/кандидата.				

9. При	попълването	на	таблицата	по	т.	12	от	Декларацията	следва	да	имате	предвид	следното:	
                                                            

5		 Регламент	(ЕС)	№	651/2014	на	Комисията	от	17	юни	2014	година	за	обявяване	на	някои	категории	помощи	за	съвместими	
с	вътрешния	пазар	в	приложение	на	членове	107	и	108	от	Договора	(OB	L	187/1	от	26.6.2014	г.)	

6		 По	смисъла	на	чл.	9	от	Закона	за	държавните	помощи 
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 при	 наличие	 на	 обстоятелства	 по	 сливане	 или	 придобиване	 (само	 при	 положение,	 че	
преобразуването	 е	извършено	 след	01.01.2014	 г.),	 декларирани	 в	т.	10	 от	Декларацията,	
всички	предходни	помощи	de	minimis,	предоставени	на	някое	от	сливащите	се	предприятия,	
се	 вземат	 под	 внимание	 при	 определяне	 на	 това	 дали	 дадена	 нова	 помощ	 de	 minimis,	
отпусната	 на	 новото	 предприятие	 или	 на	 придобиващото	 предприятие,	 не	 води	 до	
превишаване	 на	 съответния	 праг.	 Помощта	 	 de	 minimis,	 предоставена	 законно	 преди	
сливането	или	придобиването,	остава	правомерна;	

 при	наличие	на	обстоятелства	по	разделяне	(само	при	положение,	че	преобразуването	е	
извършено	 след	 01.01.2014	 г.),	 декларирани	 в	 т.	 10	 от	 Декларацията,	 следва	 да	 се	 има	
предвид,	 че	 помощта	 de	 minimis,	 отпусната	 преди	 разделянето,	 се	 предоставя	 на	
предприятието,	 което	 се	 е	 възползвало	 от	 нея,	 като	 по	 принцип	 това	 е	 предприятието,	
поемащо	 дейностите,	 за	 които	 е	 била	 използвана	 помощта	 de	 minimis.	 Ако	 такова	
предоставяне	не	е	възможно,	помощта	de	minimis	се	разпределя	пропорционално	на	базата	на	
счетоводната	 стойност	 на	 собствения	 капитал	 на	 новите	 предприятия	 към	 действителната	
дата	на	разделянето.	

10. 	В	 т.	 19а	 от	 Декларацията	 се	 попълва	 информация	 за	 администратора	 на	 помощта	
(наименование	и	ЕИК/БУЛСТАТ),	който	е	администрирал	и	предоставил	съответната	държавна	
помощ,	 съгласно	 декларираното	 по	 т.	 19	 от	 Декларацията,	 и	 основанието	 за	 получаване	 на	
помощта,	което	може	да	бъде:	номер	на	Решение	на	Европейската	комисия	(ЕК)	за	одобряване	на	
мярката;	разпоредба,	съдържаща	се	в	нормативен	акт	(регламент,	закон,	правилник	и	др.).	
При	посочен	отговор	„ДА“	в	т.	19	от	Декларацията,	администраторът	на	помощ,	пред	който	към	
настоящия	 момент	 получателят	 кандидатства	 за	 получаване	 на	 финансиране,	 следва	 да	
осъществи	 контакт	 с	 администратора/ите	 на	 помощта/ите	 по	 т.	 19а	 от	 Декларацията	 и	 да	
събере	необходимата	информация,	която	да	му	гарантира,	че	с	предоставянето	на	получателя	на	
нова	минимална	помощ,	съгласно	попълнената	в	Декларацията	информация,	няма	да	се	надвиши	
най‐високият	 приложим	 интензитет	 на	 помощта	 или	 размер	 на	 помощта,	 определен	 в	
конкретните	обстоятелства	за	всеки	отделен	случай	с	регламент	за	групово	освобождаване	или	с	
решение	на	ЕК.	

	
При	попълване	на	Декларацията,	моля	да	имате	предвид	следните	определения	и	

разпоредби:	
	
1. „Минимална	помощ“	е	помощта,	която	не	нарушава	и	не	застрашава	конкуренцията	или	има	

незначително	 въздействие	 върху	 нея	 поради	 своя	 минимален	 размер,	 както	 е	 дефинирана	 в	
действащия	 регламент	 на	 ЕС,	 относно	 прилагането	 на	 чл.	 107	 и	 108	 от	 Договора	 за	
функционирането	на	ЕС	по	отношение	на	минималната	помощ.	

2. „Държавна	помощ"	е	всяка	помощ,	предоставена	от	държавата	или	общината	или	за	сметка	на	
държавни	или	общински	ресурси,	пряко	или	чрез	други	лица,	под	каквато	и	да	е	форма,	която	
нарушава	 или	 застрашава	 да	 наруши	 свободната	 конкуренция	 чрез	 поставяне	 в	 по‐
благоприятно	 положение	 на	 определени	 предприятия,	 производството	 или	 търговията	 на	
определени	стоки,	или	предоставянето	на	определени	услуги,	доколкото	се	засяга	търговията	
между	държавите	членки.	

3. „Администратор	на	помощ“	е	лице	по	смисъла	на	чл.	9	от	Закона	за	държавните	помощи..	
4. Съгласно	чл.	1	от	Регламент	(ЕС)	№	1407/2013,	същият	не	се	прилага	към:		

а)	помощ,	предоставена	на	предприятия,	осъществяващи	дейност	в	отрасъл	„рибарство	и	
аквакултури“;	
б)	 помощ,	 предоставена	 на	 предприятия,	 осъществяващи	 дейност	 по	 първично	
производство	 на	 селскостопански	 продукти,	 посочени	 в	 Приложение	 І	 от	 Договора	 за	
функциониране	на	Европейския	съюз	(ДФЕС);	
в)	 помощ,	 предоставена	 на	 предприятия,	 осъществяващи	 дейност	 по	 преработка	 и	
търговия	със	селскостопански	продукти,	посочени	в	Приложение	І	от	ДФЕС,	в	следните	
случаи:	

‐	 когато	 размерът	 на	 помощта	 е	 определен	 на	 база	 на	 цената	 или	 количеството	 на	
тези	 продукти,	 изкупувани	 от	 първичните	 производителите	 или	 предлагани	 на	
пазара	от	съответните	предприятия;	

‐	 когато	 помощта	 е	 свързана	 със	 задължението	 да	 бъде	 прехвърлена	 частично	 или	
изцяло	на	първичните	производители;	

г)	помощ	за	дейности,	свързани	с	износ	за	трети	държави	или	държави	членки	на	ЕС,	в	
частност	 помощ,	 пряко	 свързана	 с	 изнасяните	 количества,	 със	 създаването	 и	
оперирането	на	дистрибуторски	мрежи	или	с	други	текущи	разходи,	свързани	с	износа;	
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д)	помощи,	подчинени	на	преференциално	използване	на	национални	продукти	спрямо	
вносни	такива.	

5. Съгласно	чл.	2,	пар.	2	от	Регламент	(ЕС)	№	1407/2013,	„едно	и	също	предприятие“	са	всички	
предприятия,	които	поддържат	помежду	си	поне	един	вид	от	следните	взаимоотношения:	

а)	 дадено	 предприятие	 притежава	 мнозинството	 от	 гласовете	 на	 акционерите	 или	
съдружниците	в	друго	предприятие;	
б)	 дадено	 предприятие	 има	 право	 да	 назначава	 или	 отстранява	 мнозинството	 от	
членовете	 на	 административния,	 управителния	 или	 надзорния	 орган	 на	 друго	
предприятие;	
в)	 дадено	 предприятие	 има	 право	 да	 упражнява	 доминиращо	 влияние	 спрямо	 друго	
предприятие	 по	 силата	 на	 договор,	 сключен	 с	 това	 предприятие,	 или	 на	 разпоредба	 в	
неговия	устав	или	учредителен	акт;	
г)	 дадено	 предприятие,	 което	 е	 акционер	 или	 съдружник	 в	 друго	 предприятие,	
контролира	 самостоятелно,	 по	 силата	 на	 споразумение	 с	 останалите	 акционери	 или	
съдружници	 в	 това	 предприятие,	 мнозинството	 от	 гласовете	 на	 акционерите	 или	
съдружниците	в	това	предприятие.	

6. Съгласно	чл.	5,	пар.	1	от	Регламент	(ЕС)	№	1407/2013,	минималната	помощ,	предоставена	
съгласно	същия,	може	да	се	кумулира	с	минимална	помощ	за	дейности	по	услуги	от	общ	
икономически	 интерес,	 предоставена	 съгласно	 Регламент	 (ЕС)	 №	 360/2012	 до	 тавана,	
установен	в	посочения	регламент.	Тя	може	да	се	кумулира	и	с	минимална	помощ,	предоставяна	
съгласно	други	регламенти	за	помощ	de	minimis,	до	съответния	таван,	определен	в	чл.	3,	пар.	2	
от	Регламент	(ЕС)	№	1407/2013.	

7. Съгласно	 чл.	 5,	 пар.	 2	 от	 Регламент	 (ЕС)	№	 1407/2013,	 помощта	 de	minimis	 може	 да	 се	
кумулира	 с	 държавна	 помощ,	 отпусната	 за	 същите	 допустими	 разходи	 или	 с	 държавна	
помощ	 за	 същата	 мярка	 за	 финансиране	 на	 риска,	 ако	 с	 това	 не	 се	 надвишава	 най‐високият	
приложим	 интензитет	 на	 помощта	 или	 размер	 на	 помощта,	 определен	 в	 конкретните	
обстоятелства	за	всеки	отделен	случай	с	регламент	за	групово	освобождаване	или	с	решение,	
приети	от	ЕК.	Ако	помощта	de	minimis	не	е	предоставена	за	конкретни	допустими	разходи	или	
не	може	да	бъде	свързана	с	такива,	то	тя	може	да	се	кумулира	с	държавна	помощ	независимо	от	
интензитетите.	


