Идентификационен номер на заявление за подпомагане по мярка 14
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/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
I. Наименование на кандидата
II. Уникален идентификационен номер,
получен при регистрация по Наредба №3 от
1999 г.
III. Информация за кандидата
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

IV. Списък на стопанисваните животновъдни обекти (ЖО), в които се отглеждат едри преживни животни
(ЕПЖ) и дребни преживни животни (ДПЖ) (посочват се всички животновъдни обекти):
№

Капацитет ЕПЖ

бр.

Капацитет ДПЖ

бр..

Отглеждани ЕПЖ

бр.

Отглеждани ДПЖ

бр.

Кандидатствам за следните извършвани през годината дейности съгласно чл. 4 от Наредба № 4 от 2017 г.:
1. Плащания за хуманно отношение към животните в сектор ЕПЖ
1.1

1.2

Размер на
животинските
№
единици, заявени за
подпомагане:
Осигуряване на свободно отглеждане на открито на говеда над 6-месечна възраст и/или
биволи от животновъден обект съгласно таблица № 1 (посочва се всеки обект, за който се
кандидатства)
Осигуряване на свободна подова площ за
отглежданите животни в ЖО съгласно таблица 1
(посочва се всеки обект, за който се кандидатства):

ЖЕ

№

2. Плащания за хуманно отношение към животните в сектор ДПЖ
2.1

2.2

Размер на
животинските
№
единици, заявени за
подпомагане:
Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ДПЖ от животновъден обект, съгласно
таблица № 1 (посочва се всеки обект, за който се кандидатства)
Осигуряване на свободна подова площ за
отглежданите животни в ЖО съгласно таблица 1
(посочва се всеки обект, за който се кандидатства):

3. Регистрирана пасищна площ в ИСАК

ЖЕ

№
ха

V.Придружаващи документи (Моля, отбележете с Х)
1. Копие/я на удостоверение/я за регистрация по реда на чл. 137 от ЗВД на животновъдните обекти
от секция IV
2. Решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по
мярката (само за юридически лица);
3. Копие на документ/и за ползване по чл. 10, ал. 2 от Наредба № 4 от 2017 г.
4.

Становище по чл. 19а от Наредба № 4 от 2017 г.

5. Дневник по чл. 4, ал. 7 от Наредба № 4 от 2017 г. за извършените дейности
6. Кантарна/и бележка/бележки (документ за извършено измерване), удостоверяваща теглото на
заявените за подпомагане телета, издадена не по – рано от един месец от подаване на заявлението за
подпомагане, заверена от официалния ветеринарен лекар на животновъдния обект (бележката
трябва да съдържа най – малко следната информация: вид животно, ушна марка, тегло, дата на измерване
и подпис на собственика/управителя на обекта, подпис и печат на ветеринарния лекар)
Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателната агенция, няма право да изисква от
кандидатите/ползвателите на финансовата помощ да представят документи, когато обстоятелствата в тях са
достъпни чрез публичен регистър или когато информацията или достъпа до нея се предоставя от компетентния орган
на РА по служебен път.
Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателната агенция, няма право да изисква от
кандидатите/ползвателите на финансовата помощ представяне на документи, които вече са предоставени и
срокът им на валидност не е изтекъл.
Подпис/Дата

VI. Декларации:
Декларирам че:
1. Ще изпълнявам доброволно поетите ангажименти за хуманно отношение към животните;
2. При изпълнение на дейностите по осигуряване на свободна подова площ за всички отглеждани животни от
категориите по чл. 4 осигурявам не по-малко от 10 % над задължителните стандарти по Наредба № 44 от 2006 г. в
съответния животновъден обект;
3. При изпълнение на дейност за свободно отглеждане на открито, поддържам гъстота на животинските единици до 2
ЖЕ/хектар на площта по чл. 4, ал. 5 от Наредба №4 от 2017 г.;
4. Запознат/а съм с изискванията за отчитане на датите на напускане и пристигане на животните в животновъдния обект
при извършване на дейността за свободно отглеждане на открито съгласно чл.4, ал 7 от Наредба № 4 от 2017 г.;
5. Броят и видът на отглежданите животни съответства на капацитета на животновъдния обект, в който се отглеждат;
6. Животновъдните обекти, които стопанисвам са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност;
7. Запознат/а съм с правилата за отпускане на финансова помощ по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от
Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
8. Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 313 или чл. 248а от Наказателния кодекс за представяне на
неверни сведения;
9. 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;
10. Информиран/а 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;
11. Съхранявам документите, свързани с подпомаганите дейности за срок 5 години, считано от датата на издаване на
уведомителното писмо по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 4 от 2017 г.;
12. Осигурявам достъп на територията на моето земеделско стопанство за извършване на контролни дейности на
упълномощените за това лица и да показвам необходимите документи за този контрол.

_______________________
/дата/

_________________________________________
_________________
(име и подпис на кандидата )

Подпис/Дата

