
БАЗОВА СХЕМА НА ИЗКОРЕНЯВАНЕ И ПРЕЗАСАЖДАНЕ

Подаване на
Заявление за

начало на
изкореняване

Обработка
27

работни
дни

Получено писмо за
ефективна площ ОТКАЗНЕ

Начало на
изкореняване

ДА

Изкореняване до
край на 2-ра

винарска година от
писмото

ОТКАЗНЕИзкореняване

До 2
винарски
години

Подаване на
заявление за

край на
изкореняване

ДА

ОТКАЗ

Обработка
20

работни
дни

Получен акт за право
на презасаждане НЕ

ДА

Начало на
презасаждане

Подаване на
заявление за

начало на
презасаждане

Обработка
15

работни
дни

Получен на
контролен лист от

проверка за начало
на презасаждане

ОТКАЗНЕ

ДА

Презасажда до 5
вин.година следваща

година на
извършване на
изкореняване

Прехвърляне на права в
Национален резервПрезасаждане НЕ

Подаване на
заявление за

край на
презасаждане

Обработка
15

работни
дни

ДА

Добавяне
на

засадени
площи в
лозарски
регистър
15 дни

Писмено
уведомление

Актуална справка
на лозарско
стопанство

Лозе по EU
над 5

винарски
години
след

година
засаждане



НАЧАЛО НА ИЗКОРЕНЯВАНЕ

Заявление за начало на изкореняване
на лозови насаждения

( образец, утвърден  по  реда  на  чл.
2, ал. 7, придружено  с  изискуемите

документи, посочени  в  него)

Заплащане на такса за
разглеждане съгласно

тарифата
НЕЗаплащане такса

в ИАЛВ

Териториалното
звено  на  ИАЛВ
по  регистрация
на  лозарското

стопанство

Подаване на
заявление

ДА

Проверка на
предоставени

документи

До 10 работни
дни

Непълноти  и/или
нередности  в
заявлението  и

приложените  към
него  документи

Писмено
уведомяване

Уведомително
писмоКорекция на

документи по
уведомително

писмо

До 10 работни
дни

ДА

Отстранени
непълноти/

нередности в срок

Без разглеждане

НЕ

Коригирани
документи

ДА

П
ро

ве
рк

а
на

м
яс

то

Д
о

7
ра

бо
тн

и
дн

и

НЕ

Снимков  материал
Контролен  лист  в  два

екземпляра

Изготвяне на
писмено

уведомление за
измерена ефективна

площ

Получено писмено
уведомление

Изкореняване до
края на 2-ра

вин.година от
уведомлението

ДА



ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАЧАЛО НА ИЗКОРЕНЯВАНЕ

Сваляне на
заявление от
сайт на ИАЛВ

Успешно
сваляне

НЕ

Попълване на
информация

Уникален
идентификаци
онен номер на
производителя

Идентификац
ионен номер
на лозарско
стопанство

Информация
за кандидата

ДА

Копие от нотариално заверено
пълномощно

Пълномощник
подава документи

ДА
Нотариален

акт

Копие от
нотариален акт

Договор за
наем/аренда

Копие от документ,
удостоверяващ правното
основание за ползване на

имота

НЕ

КРАЙ

НЕ

Срок минимум две винарски
години, следващи годината на

подаване на заявлението с
нотариално заверени подписи,

вписани в Агенцията по
вписванията и да съдържат

изрично съгласие на собственика
на имота/ите за изкореняване на
лозята (в основния текст или в

Анекс към него).

ДА

НЕ

Включване на
условия в документ

КРАЙ

НЕ

ДА

Актуална скица на имота,
издадена не по-рано от 6
месеца преди датата на

подаване на заявлението

КРАЙ

Получаване на
актуална скица

НЕ

НЕ

ДА

Платена такса за
разглеждане на

заявлението, съгласно
тарифата по чл. 2, ал. 5

от ЗВСН

Получаване на
квитанция

НЕ ДА

КРАЙНЕ

Копие от
договор за наем/

аренда

Копие от
документ за

платена такса

ДА

Таблица с описание на
имота/ите, заявен/и за

изкореняване по
образец на ИАЛВ.

ПОДАВАНЕ
НА

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДА



КРАЙ НА ИЗКОРЕНЯВАНЕ

Отстраняване напълно на
всички надземни части на

лозовите насаждения,
корените им, както и

почистВане на площта
от всички растителни

остатъци

До 30дни от
край на

почистване

Попълване на
заявление  за

край  на
изкореняване
(по образец,

утвърден по реда
на чл. 2, ал. 7)

ДА

Глоба

НЕ

Заявление  за
край  на

изкореняване

Подаване на
заявление  за

край  на
изкореняване

Териториалното
звено  на  ИАЛВ
по  регистрация
на  лозарското

стопанство

Проверка на
място на

изкоренени
площи

До 10 работни
дни

Контролен
лист  в  два
екземпляра

Предписание за
доп.почистване

Допълн.
дейности в срок

ДА

До 3 работни
дни

НЕ

Териториалното
звено  на  ИАЛВ
по  регистрация
на  лозарското

стопанство

Изготвяне на
предложение за
издаване на акт

за право на
презасаждане

Предложение за
издаване на акт за

право на
презасаждане

До 7 работни
дни

Изпълнителен
директор на

ИАЛВ в София

Издаване на акт
за право на

презасаждане

Акт за право на
презасаждане

Начало на
презасаждане



НАЧАЛО НА ПРЕЗАСАЖДАНЕ

Попълване на
Зявление за
начало на

презасаждане

Зявление за
начало на

презасаждане

Презасаждане
върху изкоренени

площи

Подаване на
заявление

Проверка на
предоставени

документи
До 5 работни

дни

Непълноти  и/или
нередности  в
заявлението  и

приложените  към
него  документи

Писмено
уведомяване

Уведомително
писмо

Корекц ия
н а

д ок ум
ен т и

п о
ув е до м

и те л но
пи с м

о

Д
о

10
ра б от ни

дн и

ДА

Отстранени
непълноти/

нередности в
срок

Без разглеждане

Коригирани
документи

ДА

П
ро

ве
рк

а
на

м
яс

то
Д

о
10

ра
бо

тн
и

дн
и

НЕ

Контролен  лист  в  два
екземпляра

Начало на
презасаждане

Териториалното
звено  на  ИАЛВ
по  регистрация
на  лозарското

стопанство

НЕ

НЕ

Проверка
на място

До 15
работни

дни

Контролен  лист  в  два
екземпляра

ДА

Получеване на
контролен лист

от проверка



Презасаждане

До 30дни от
край на

презасаждане

Попълване на
заявление  за

край  на
презасаждане
(по образец,

утвърден по реда
на чл. 2, ал. 7)

ДА

Глоба

НЕ

Заявление  за
край  на

презасаждане

Подаване на
заявление  за

край  на
презасаждане

КРАЙ НА ПРЕЗАСАЖДАНЕ

Териториалното
звено  на  ИАЛВ
по  регистрация
на  лозарското

стопанство

Проверка на
място

До 10 работни
дни

До 5 работни
дни

Териториалното
звено  на  ИАЛВ
по  регистрация
на  лозарското

стопанство

Изготвяне
преписка от

проверка

Преписка от
проверка

До 15 дни ИАЛВ София

Отразява
засаждане в

лозарски
регистър

Писмено уведомение.
Актуална справка на
лозарско стопанство

Измерване с GPS
на ефективно

засадена площ.
Снимки

Контролен лист от
проверка в два

екземпляра



ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА НА
ПРЕЗАСАЖДАНЕ

Начало на
прехвърляне на право

на презасаждане

Писмо с искане за
прехвърляне и

обосновка на условия

Проверка на
условия

Част от съответното лозарско стопанство
се прехвърля на другото стопанство

Част  от  площите  в  стопанството, на  което
се  прехвърлят  правата  на

презасаждане, са  предназначени  за
производство  на  вина  със  ЗНП  или  ЗГУ

или  за
отглеждане на лозов посадъчен материал

За  изкоренените  лозови  насаждения, за
които  е  предоставено  правото  на

презасаждане, е  подадена  декларация
за  реколта  за  годината, предхождаща

изкореняването, от която е видно, че те са
плододаващи и отговарят на условията по

чл.
17, ал. 1.

Чл. 17.  (1) Право  на
презасаждане  се

предоставя  от  ИАЛВ  на
производители,

изкоренили  съществуващи
плододаващи  лозови
насаждения  в  добро

агротехническо
състояние, които не са

изоставени лозови
насаждения по смисъла на

този закон.

ДА

ДА

Писмо за одобрение
на искането.

Прехвърлен акт за
презасаждане

ДА



ПРАВА ОТ НАЦИОНАЛЕН РЕЗЕРВ

Попълване на
заявление за

придобиване на
права от НР по

образец
Има

рег.лозарско
стоп.на

територия на
лозарския

район

Регистрация на
лозарско

стопанство на
територията на

лозарския район

НЕ

Подаване на
заявление за

придобиване на
права от НР

Заявление за
придобиване на

права от НР

Производител
под 40год с

проф. умения

Плащане на
такса за

придобиване на
права

ДА

НЕ

Териториалното
звено  на  ИАЛВ
по  регистрация
на  лозарското

стопанство

Проверка на
документи

До 5
работни дни

Непълноти/
нередности по

документи

Корекция на
документи

До 10
работни дни

ДА

Изпратени
коригирани

документи до 10
раб.дни

ОТКАЗНЕ

Проверка на
място
До 5

работни дни

ДА
Контролен лист в
два екземпляра

Изготвяне
на

предложени
е

До 3
работни дни

Предложение до
изпълнителен
директор на

ИАЛВ
ИАЛВ София

Издава акт
за права от

НР
До 7

работни дни

Засаждане

Подава
заявление

край
засаждане
До 30 дни

Заявление за
край на

засаждане

Проверка на
имоти

До 30 дни

Контролен лист в
два екземпляра

Изпращане
на преписка

в ИАЛВ
София

До 5
работни дни

Преписка
ИАЛВ София

Обрабо
тка

ИАЛВ
София
До 15
дни

Отразява
засаждане в

лозарски
регистър

Писмено уведомение.
Актуална справка на
лозарско стопанство


