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Вх. № /

ДО ДИРЕКТОРА НА 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТАНОВИЩЕ

„Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013 г.)” 

„Програма за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.)”

При кандидатстване Междинно или окончателно плащане

ПО МЯРКА № 

ЗА

I. ДАННИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ/ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН

Име, презиме, фамилия /Наименование:

Лице за контакти :

Булстат/ЕГН

Адрес*:

(населено място, улица, №, ж.к., бл., вх., ап.)

тел/факс  e-mail

II. ОБЩИ ДАННИ ЗА СТОПАНСТВОТО 

Обща обработваема земеделска площ на стопанството (дка)

Отглеждани култури:

Местонахождение на стопанството
(област, община, населено място)

III. ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ

1. Регистрационна карта на земеделски производител

2. Дневници по чл. 30 от Наредба 104 от 22 август 2006 г.

3. Сертификат по чл. 83 от ЗЗР или Удостоверение за завършен курс по Наредба № 104 от 22 август 2006 г.

4. Регистрация/актуализация  в регистър на съответната ОДБХ, съгласно Наредба № 8 от 27 февруари 2015 г. за 
фитосанитарен контрол чл. 6, ал. 1, т. 11 от ЗЗР (когато е приложимо)

5. Растителен (фитосанитарен) паспорт за посадъчен/посевен материал (когато е приложимо)

6. Договор с Държавен фонд „Земеделие”

Дата:  Заявител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 04.05.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

* Попълването от заявителя не е задължително. 
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДО ДИРЕКТОРА НАОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТАНОВИЩЕ
I. ДАННИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ/ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН
(населено място, улица, №, ж.к., бл., вх., ап.)
II. ОБЩИ ДАННИ ЗА СТОПАНСТВОТО 
(област, община, населено място)
III. ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ
Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 
като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
* Попълването от заявителя не е задължително. 
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