
В А Ж Н О  ! 
Общинска служба по земеделие  -гр.Садово уведомява всички земеделски стопани , че от 

01.03.2017година  започва  подаването  на заявления за подпомагане  – 2017 

При явяването си носете :  

За физически лица/ФЛ/: 

-копие от лична карта или паспорт; 

-актуално удостоверение за банкова сметка  

За юридически лица: 

-копие от лична карта или паспорт на управителя; 

-копие от регистрацията в търговския регистър  

- актуално удостоверение за банкова сметка 
Схеми и мерки - Кампания 2017 

 
1. схема за единно плащане на площ (СЕПП); 

2. схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - 

зелени директни плащания (ЗДП); 

3. схема за преразпределително плащане (СПП); 

4. схема за млади земеделски стопани (МЗС); 

5. схема за дребни земеделски стопани (ДЗС); 

6. схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК); 

7. схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол - (ЕЖСК-мляко); 

8. схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 - 9 животни) (СМлК-пл); 

9. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници - (СМКЮ); 

10. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК - месо); 

11 схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10 - 49 животни) - 

(ДПЖ-пл); 

12. схема за обвързано подпомагане за овце майки и кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК); 

13. схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи); 

14. схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) (СП - основна); 

15. схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) (СП - други); 

16. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група) (СЗ - основна); 

17. схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо); 

18. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) (СЗ - други); 

19. схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК); 

20. специално плащане за култура - памук (Памук); 

21. схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП); 

22. схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ); 

23. схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1); 

24. схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството 

(ПНДЖ3); 

25. мярка 10 "Агроекология и климат" (Мярка 10); 

26. мярка 11 "Биологично земеделие" (Мярка 11); 

27. мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите" (Мярка 12); 

28. мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" - подмярка 13.1. 

Компенсационни плащания в планински райони/(НР1) и подмярка 13.2. Компенсационни плащания за други 

райони, засегнати от значителни природни ограничения/(НР2); 

29. мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007 - 2013 (АЕП). 

 

1.Всички кандидати за директни плащания трябва да бъдат регистрирани като ЗП по Наредба 

№ 3/99 г.  

изключение : Които кандидатстват само за преходна национална помощ 

 

2.Преди да посетите Общинската служба по земеделие е задължително да актуализирате 

данните за животновъдния си обект до Общинския ветеринарен лекар в Системата за 

идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти   

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ  

      Гр. С А Д О В О  


