
 

        

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието, храните и горите 

Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 

Общинска служба по земеделие - Садово 

                     
 

 
гр. Садово 4122, ул. "Иван Вазов" № 2 

Тел: (+359) 03118/ 21 90, 03118/ 24 15, Факс: (+359) 03118/ 24 15, 
e-mail: oszg_sadovo@abv.bg 

    

В А Ж Н О 
 

 Общинска служба по земеделие- Садово  уведомява всички земеделски стопани , че на  основание 

Заповед № РД09-825/15.08.2019 година на Министъра на земеделието и храните срока за прием на 

Заявления по схема за държавна помощ „ Помощ под формата на отстъпка от  стойността на акциза върху 

газьола, използван в първичното селскостопанско производство „ е от   

09.09.2019 година до 27.09.2019 година  . 

 Заявленията ще се подават в Общинските служби по земеделие  по постоянен адрес на физическите 

лица и ЕТ или по адрес на управление на юридическите лица. 

 Земеделските стопани желаещи да кандидатстват за помощта  трябва да отговарят на следните условия : 

 

1 Да са вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП; 

Земеделските стопани следва да имат заверена регистрационна карта (по Наредба № 3/1999 г.) за 

стопанските 2017/2018 г. и 2018/2019; 

2. Да нямат изискуеми публични задължения; 

3. Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност; 

4. Да не са в производство по ликвидация; 

5. Да не са предприятия в затруднено положение, по смисъла на член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) 

651/2014; 

6. Да не са получили друго публично финансиране за същите приемливи разходи.  

7. Да имат валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано 

подпомагане за животни за 2018 година; земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, 

които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран 

животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.  

 

Необходими документи при подаване на заявлението :  

1. копия от фактурите за закупен газьол 

2.  опис на фактурите в електронен вид  (по образец)  

3. удостоверение за липса на изискуеми публични задължения 

4. копие на регистрацията като ЗП 

 

 

 

Файла за опис на фактурите /образец/ може да получите от ОСЗ-Садово или да го изтеглите от 

сайта на МЗХ. 

 

     
 

 
  

От ОСЗ-Садово  
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