
  

 1 

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО                                      Приложение 3 
 

          УКАЗАНИЯ           
     за попълване на индивидуален план за преструктуриране и конверсия на винени лозя 

Номер и дата на индивидуалния  план за преструктуриране и конверсия се дават служебно при утвърждаване от Изпълнителния директор на ИАЛВ. 
 
 

 Раздели І, ІІ, ІІІ и ІV се попълват от производителя на винено грозде, а Раздел  V се попълва служебно от ТЗ на ИАЛВ. 
В Раздел I се попълват данни за производителя на винено грозде, кандидатстващ за преструктуриране, в Раздел ІІ, таблица №1 се описва състоянието на 
площта преди преструктурирането.  
В Раздел ІІ, Таблица №1 се попълват данни за имота/ите в лозарското стопанство, които предстои да бъдат преструктурирани 

1. В колона 1 и 2 се попълва, съответно наименованието на общината и населеното място 
2. В колона 3 се попълва ЕКАТТЕ – единният класификатор на административно-териториалната единица (населеното място) 
3. В колона 4 се попълва идентификатора на имота, който съдържа номер на масива и номер на имот (по документ за собственост, договор за 

аренда или наем) 
4. В колона 5 се попълва наименованието на съществуващия сорт.  
5. В колона 6 се попълва формировката на лозята 
6. В колона 7 се попълва площта на имота. В случаите, когато имота е засаден с два или повече сорта, площта на всеки сорт се попълва на отделен 

ред, като общата площ не трябва да надхвърля площта на имота по документ за собственост, договор за аренда или наем 
7. В колона 8 се попълва съществуващия брой лози/ха в лозовото насаждение 

 
Кодовете на дейностите, изписани в колоните, са необходими на ДФ”Земеделие-Разплащателна агенция” за технически спецификации при обработване на данни съгласно 
изискванията на Регламент (ЕО) №941/2008. 

 
В Раздел ІІІ, производителят отбелязва дейностите, които желае да извърши върху имотите в лозарското му стопанство, като ги отбелязва с Х. 

 
В Раздел ІV, Таблица №2 производителят описва своите намерения за осъществяване на дейностите по преструктуриране и конверсия 

1. В колона 1 се попълват данни за имотите, върху които ще се прилагат дейностите по преструктуриране и конверсия. При промяна на 
местонахождението на лозята се попълват данни за новите имоти. При прилагане на дейности без промяна на местонахождението се попълват 
данни за имотите, описани в таблица №1.  

2. Колона 2 се попълва, когато ще се извършва дейността смяна на сорт. Попълва се колона 2а или колона 2б в зависимост от това дали дейността 
смяна на сорта се прилага чрез презасаждане или присаждане. Попълват се площта и наименованието на новия сорт, който ще се засажда.  

3. Колона 3 се попълва, когато ще се извършва дейността “увеличаване броя на лозите в хектар” в лозарския имот. Попълва се броя на лозите в 
хектар, съгласно  инвестиционния проект. 

4. Колона 4 се попълва, когато ще се осъществява дейността “смяна на формировката  със или без смяна на подпорната конструкция”. Попълва се 
новата формировка. 

5. В колони от 5 до 9 се изписва площта в хектари (ха), върху която ще се извършват съответните дейности, описани в таблица№2 – “изграждане на 
съоръжения за защита от щети, нанасяни от диви животни и птици”, “изграждане на противоерозионни съоръжения”, “изграждане на 
хидромелиоративни съоръжения- система за капково напояване ” “изграждане на тераси” и “реконструкция на съществуващи тераси”. 
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Данните в Раздел V се попълват служебно от служител на ТЗ на ИАЛВ, съгласно данните от декларацията за реколта  
 Срещу “Производителят е подал декларация за реколта”, се отбелязва дали производителят на винено грозде има подадена декларация от последна 
 реколта или не. 

В таблица № 3 се попълват данните от декларацията за реколта за последната година за имотите, за които се кандидатства за дейностите  по 
преструктуриране и конверсия: 
 
 1. В колона 1 и 2 се попълват Общината и населеното място. 
 2. В колона 3 се попълва ЕКАТТЕ – единният класификатор на административно-териториалната единица (населеното място) 
 3. В колона 4 се попълва номера на масива и имота 
 4. В колона 5 се попълва наименованието на сорта 

5. В колона 6 се попълва площта на имота 
 6. В колона 7* се попълва количеството произведено грозде от съответния имот (Количеството на произведено грозде за конкретен имот  се   
  изчислява на база среден добив) 
 7. В колона 8* се попълва среден добив (кг/ха), който се изчислява на база данните от декларацията за реколта  
 
*Важно! Количеството на произведеното грозде за конкретния имот в Колона 7 се изчислява на база среден добив. Средния добив в Колона 8 се 
изчислява за конкретния сорт в лозарското стопанство от декларацията за реколта. 
 

 Срещу “Извършена е проверка на място” се отбелязва с Х дали е извършена проверка на място или не. 
 След проверка на заявените от производителя данни за имотите с данните от досието на производителя, служител на ТЗ на ИАЛВ отбелязва  в обозначените 
квадратчета с Х дали има ли няма съответствие на данните. 
В “Забележка“ се описват факти и обстоятелства, свързани с декларираните по-горе данни и резултатите от извършената документална проверка или 
проверка на място, ако е извършена такава. 
 
 

 
 

 


