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ОТНОСНО: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ НА ИАЛВ ПО ИЗМЕНЕНИЯ НА НАРЕДБА № 6 
ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. И НАРЕДБА № 9 ОТ 26 МАЙ 2016 Г. 

 

Г-ЖО МИНИСТЪР, 

В брой 101 от 27.11.2020г. са обнародвани изменения на „Наредба № 6 
от 26 октомври 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ 
по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 
2019 - 2023 г.“ и „Наредба № 9 от 26 май 2016 г. за условията и реда за издаване 
на разрешения за засаждане на лозя“. Измененията влизат в сила от деня на 
обнародването им в Държавен вестник. 

Днес, 07.12.2020г. 13,50ч., направих проверка на сайта на ИАЛВ на 
актуалните образци на документи за „Уведомление за начало на изкореняване 
на лозови насаждения“, „Уведомление за край на изкореняване на лозови 
насаждения“ и на „Заявление за издаване на разрешение за презасаждане“, 
включително и на приложенията към тях. 

 

При проверка на „Уведомление за изкореняване на лозови насаждения“ 
(http://www.eavw.com/updocs/1716061466163676_Uvedomlenie%20za%20nachalo
%20na%20izkorenqvane.doc) констатирам следните разлики с текстове по 
Наредба № 9 от 26 май 2016 г. и изразявам следните забележки по него: 

1. След „Уникален идентификационен номер на производителя“ са 
поставени квадрати за записване на номера, като тези квадрати не 
позволяват попълване на цифри с приложима спрямо файла 
програма, а само на ръка. Създава се неудобство при попълване 
на уведомлението; 

2. След „Идентификационен номер на лозарско стопанство“ са 
поставени квадрати за записване на номера, като тези квадрати не 
позволяват попълване на цифри с приложима спрямо файла 
програма, а само на ръка. Създава се неудобство при попълване 
на уведомлението; 

3. В „РАЗДЕЛ I:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ“, „А: 
Юридическо лице или ЕТ“ се изисква записване на информация, 
която е налична в „Лозарски регистър“ и „Търговски регистър“, 
спрямо които има нормативни изисквания за нейната промяна и 
актуализиране. Създава се административна тежест, която може 
да се избегне със записване само на „Наименование на ЮЛ или 
ЕТ“, „БУЛСТАТ“, „ЕИК в Търговския регистър“, която заедно с 



посочен „Уникален идентификационен номер на производителя“ е 
достатъчна за идентифициране на субекта. 

4. В „РАЗДЕЛ I:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ“, „Б: Физическо 
лице“ се изисква записване на информация, която е налична в 
„Лозарски регистър“ спрямо който има нормативни изисквания за 
нейната промяна и актуализиране. Създава се административна 
тежест, която може да се избегне със записване само на „Име“, 
„Презиме“, „Фамилия“ и „ЕГН“, която заедно с посочен „Уникален 
идентификационен номер на производителя“ е достатъчна за 
идентифициране на субекта. 

5. В раздел „РАЗДЕЛ II: ДОКУМЕНТИ“ е записано „2. Актуални скици 
на имотите с отбелязване за вещни тежести, издадени не по-рано 
от 6 месеца преди датата на подаване на уведомлението.“. 
Текстът на чл. 12, ал. 1, т. 1 е „1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в 
сила от 27.11.2020 г.) копия на актуални скици на имотите, в случай 
че същите попадат в землища, за които няма влезли в сила 
кадастрална карта и кадастрални регистри с отбелязване за вещни 
тежести, издадени не по-рано от 6 месеца преди датата на 
подаване на заявлението;“. Създава се административна тежест 
за представяне на оригинали на скици, както и представяне на 
скици и за землища, за които има влезли в сила кадастрална карта 
и кадастрални регистри; 

6. В раздел „РАЗДЕЛ II: ДОКУМЕНТИ“ е записано „3. Копие от 
документ, удостоверяващ правното основание за ползване на 
имота. Когато заявените имоти се стопанисват под наем или 
аренда, договорите трябва да бъдат със срок не по малък от края 
на винарската година, в която е подадено уведомлението, 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).“. Текстът на чл. 12, ал. 1, т. 2 е „2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 
2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) документи по чл. 8, ал. 3; когато 
заявените имоти се стопанисват под наем, договорите трябва да 
съдържат или да са придружени от изрично писмено съгласие на 
собственика на имота, нотариално заверено, в случай че 
договорите са с нотариална заверка, за изкореняване на лозята и 
да бъдат със срок не по-малък от края на винарската година, в 
която е подадено уведомлението.“. Констатирам разлика между 
текстовете на двете точки, което води до неяснота по приложимия 
документ към уведомлението; 

7. Полета за попълване на „ДА“ или „Непр.“ за точки 1 и 3 са 
форматирани само за „ГЛАВНИ БУКВИ“ с размер на шрифта 12, 
което не позволява събирането на думата изцяло на един ред. 
Полето за попълване на „ДА“ или „Непр.“ за точка 2 е форматирано 
с размер на шрифта 10, което го прави трудно четимо; 



 

8. Записан е текст 

Текстът дава възможност за записване на „Непр.“, но това следва да води до 
неприемане на уведомлението поради лисва на съществена информация в него. 
Посочената таблица е специфична за това уведомление и следва да се изисква 
задължително и в образеца на документа това да се посочи еднозначно без 
право на избор. 

9. Записан е текст 

От „УКАЗАНИЯ за попълване на Уведомление за начало на изкореняване на 
лозовите насаждения“ не става ясно какво следва да се попълни за ЮЛ или ЕТ- 
наименование по Търговски регистър и име, презиме и фамилия на 
представляващия или само име, презиме и фамилия на представляващия, 
което води до затруднение при попълване на уведомлението; 

10. В „УКАЗАНИЯ за попълване на Уведомление за начало на 
изкореняване на лозовите насаждения“ е записан текст 

. 
От текста не става ясно дали следва „Непр.” да се впише във всички 
непопълнени полета в „РАЗДЕЛ I:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ“ спрямо 
вида заявител, което води до затруднение при попълване на уведомлението; 

 

 

При проверка на Приложимата към него таблица, която е публикувана 
със следната връзка 
http://www.eavw.com/updocs/1716061466163709_Prilojenie%20nachalo%20na%20i
zkorenqvane.xls, констатирам следните разлики с текстове по Наредба № 9 от 26 
май 2016 г. и изразявам следните забележки по него: 



11. Таблицата е със следното съдържание: 

 

В чл. 12, ал. 1 от Наредба № 9 е записано „Производителят подава в 
териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното по 
местонахождението на подлежащите на изкореняване площи уведомление за 
начало на изкореняването по образец, утвърден от изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция по лозата и виното, в което се описват идентификатори 
на имотите и размер на площта, подлежаща на изкореняване, сортовете, които 
заявителят ще изкорени, и се прилагат:“. 

В образецът на таблица се изисква информация, която не е посочена в ал. 1 на 
чл. 12 от Наредба №9, както следва община, населено място, ЕКАТТЕ, начин на 
стопанисване, година на засаждане на лозовото насаждение. Създава се 
допълнителна административна тежест, а посочената информация е налична в 
„Лозарски регистър“. 

12. Колонки 1, 2, 3, 4, 5 7, 8, 9 са с различно подравняване на текста, 
което го прави трудно четим; 

13. Сумата „Обща площ“ в последната клетка на колона 6 е с грешна 
формула, която сумира данни на колона 7, а там се посочва сортов 
състав, който не може да се сумира. Формулата трябва да се 
редактира за да сочи данните от колона 6; 

14. Колона 6 не е форматирана за визуализиране на числата до 
четвърти знак след десетичната запетая; 

15. След таблицата са поставени следните декларативни текстове: 

 

В наредба № 9 липсва задължение за деклариране на обстоятелства за: 

 Подал/а съм годишна декларация за реколта за годината, предхождаща 
подаването на уведомлението, която доказва, че лозовите насаждения са 
плододаващи.; 



 Заявените за изкореняване лозови насаждения или част от тях са 
създадени с финансови средства по мярка "Преструктуриране и 
конверсия на лозя" по утвърден ППК №…………………... и сключен 
договор с ДФЗ № ……………………………….. 

 Изкореняването на имотите ще бъде извършено по утвърден ППК № 
……………………………и сключен договор с ДФЗ № 
……………………………………… 

Създава се административна тежест за посочване на данни, които са налични в 
„Лозарски регистър“ и регистрите на ИАЛВ. 

 

 

При проверка на „Уведомление за край на изкореняване на лозови 
насаждения“ 
(http://www.eavw.com/updocs/1716061466163749_Uvedomlenie%20za%20krai%20
na%20izkorenqvane.doc ), изразявам следните забележки по него: 

1. След „Уникален идентификационен номер на производителя“ са 
поставени квадрати за записване на номера, като тези квадрати не 
позволяват попълване на цифри с приложима спрямо файла 
програма, а само на ръка. Създава се неудобство при попълване 
на уведомлението; 

2. След „Идентификационен номер на лозарско стопанство“ са 
поставени квадрати за записване на номера, като тези квадрати не 
позволяват попълване на цифри с приложима спрямо файла 
програма, а само на ръка. Създава се неудобство при попълване 
на уведомлението; 

3. В „РАЗДЕЛ I:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ“, „А: 
Юридическо лице или ЕТ“ се изисква записване на информация, 
която е налична в „Лозарски регистър“ и „Търговски регистър“, 
спрямо които има нормативни изисквания за нейната промяна и 
актуализиране. Създава се административна тежест, която може 
да се избегне със записване само на „Наименование на ЮЛ или 
ЕТ“, „БУЛСТАТ“, „ЕИК в Търговския регистър“, която заедно с 
посочен „Уникален идентификационен номер на производителя“ е 
достатъчна за идентифициране на субекта. 

4. В „РАЗДЕЛ I:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ“, „Б: Физическо 
лице“ се изисква записване на информация, която е налична в 
„Лозарски регистър“ спрямо който има нормативни изисквания за 
нейната промяна и актуализиране. Създава се административна 
тежест, която може да се избегне със записване само на „Име“, 
„Презиме“, „Фамилия“ и „ЕГН“, която заедно с посочен „Уникален 
идентификационен номер на производителя“ е достатъчна за 
идентифициране на субекта. 



5. В „РАЗДЕЛ II: ДОКУМЕНТИ“ е записан текст: 

 

Полета за попълване на „ДА“ или „Непр.“ е форматирани само за „ГЛАВНИ 
БУКВИ“ с размер на шрифта 12, което не позволява събирането на думата 
изцяло на един ред, което го прави трудно четимо. 

6. В „РАЗДЕЛ II: ДОКУМЕНТИ“ е записан текст: 

 

Текстът дава възможност за записване на „Непр.“, но това следва да води до 
неприемане на уведомлението поради лисва на съществена информация в него. 
Посочената таблица е специфична за това уведомление и следва да се изисква 
задължително и в образеца на документа това да се посочи еднозначно без 
право на избор. 

 

7. Записан е текст: 

 

От „УКАЗАНИЯ за попълване на Уведомление за край на изкореняване на 
лозовите насаждения“ не става ясно какво следва да се попълни за ЮЛ или ЕТ- 
наименование по Търговски регистър и име, презиме и фамилия на 
представляващия или само име, презиме и фамилия на представляващия, 
което води до затруднение при попълване на уведомлението; 

8. В „УКАЗАНИЯ за попълване на Уведомление за край на 
изкореняване на лозовите насаждения““ е записан текст: 

 

От текста не става ясно дали следва „Непр.” да се впише във всички 
непопълнени полета в „РАЗДЕЛ I:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ“ спрямо 
вида заявител, което води до затруднение при попълване на уведомлението; 

 

При проверка на приложимата към него таблица, която е публикувана със 
следната връзка 
http://www.eavw.com/updocs/1716061466163796_Prilojenie%20kym%20zayavlenie
%20za%20krai%20na%20izkoreniavane.xls, констатирам следните разлики с 
текстове по Наредба № 9 от 26 май 2016 г. и изразявам следните забележки по 
него: 



1. Таблицата е със следното съдържание: 

 

В чл. 14, ал. 3 от Наредба № 9 е записано „Не по-късно от 30 дни след 
приключване на изкореняването производителят подава в съответното 
териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното 
уведомление за край на изкореняване по образец, в което се посочват размерът 
на изкоренената площ по имоти, както и датите за начало и край на 
изкореняването.“. 

В образецът на таблица се изисква информация, която не е посочена в ал. 3 на 
чл. 14 от Наредба №9, както следва: община, населено място и ЕКАТТЕ. Създава 
се допълнителна административна тежест, а посочената информация е налична 
в „Лозарски регистър“. 

Колона 6 не е форматирана за визуализиране на числата до четвърти знак след 
десетичната запетая; 

 

При проверка на „Заявление за издаване на разрешение за 
презасаждане“ 
(http://www.eavw.com/updocs/0719031551967610_zayavlenie%20prezasajdane.doc
), констатирам следните разлики с текстове по Наредба № 9 от 26 май 2016 г. и 
изразявам следните забележки по него: 

1. След „Уникален идентификационен номер на производителя“ са 
поставени квадрати за записване на номера, като тези квадрати не 
позволяват попълване на цифри с приложима спрямо файла 
програма, а само на ръка. Създава се неудобство при попълване 
на уведомлението; 

2. След „Идентификационен номер на лозарско стопанство“ са 
поставени квадрати за записване на номера, като тези квадрати не 
позволяват попълване на цифри с приложима спрямо файла 
програма, а само на ръка. Създава се неудобство при попълване 
на уведомлението; 

3. В „РАЗДЕЛ I:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ“, „А: 
Юридическо лице или ЕТ“ се изисква записване на информация, 
която е налична в „Лозарски регистър“ и „Търговски регистър“, 
спрямо които има нормативни изисквания за нейната промяна и 
актуализиране. Създава се административна тежест, която може 
да се избегне със записване само на „Наименование на ЮЛ или 
ЕТ“, „БУЛСТАТ“, „ЕИК в Търговския регистър“, която заедно с 



посочен „Уникален идентификационен номер на производителя“ е 
достатъчна за идентифициране на субекта. 

4. В „РАЗДЕЛ I:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ“, „Б: Физическо 
лице“ се изисква записване на информация, която е налична в 
„Лозарски регистър“ спрямо който има нормативни изисквания за 
нейната промяна и актуализиране. Създава се административна 
тежест, която може да се избегне със записване само на „Име“, 
„Презиме“, „Фамилия“ и „ЕГН“, която заедно с посочен „Уникален 
идентификационен номер на производителя“ е достатъчна за 
идентифициране на субекта. 

5. В „РАЗДЕЛ II: ДОКУМЕНТИ“ са описани следните документи и 
отметки за тях: 

 

Полета за попълване на „ДА“ или „Непр.“ за точка 1 е форматирано само за 
„ГЛАВНИ БУКВИ“ с размер на шрифта 12, което не позволява събирането на 
думата изцяло на един ред. Полетата за попълване на „ДА“ или „Непр.“ за точки 
2 и 3 е форматирано с размер на шрифта 10, което го прави трудно четимо; 

6. В „РАЗДЕЛ II: ДОКУМЕНТИ“ за точка 1, 2 и 3 е налично описание 
на изискванията към документите, което е различно от това по чл. 
15, ал. 3, 4 и 5 от Наредба № 9, като се създава административна 
тежест за представяне на оригинали на скиците, а не на копия. 

7. В „РАЗДЕЛ II: ДОКУМЕНТИ“ липсва текст за приложена или 
неприложена банкова гаранция по чл. 15, ал. 5, точка 3; 

8. В „Приложения към заявлението“ е записан следния текст: 



 

1. Полета за попълване на „ДА“ или „Непр.“ за букви „А“ и „Б“ са 
форматирани само за „ГЛАВНИ БУКВИ“ с размер на шрифта 12, 
което не позволява събирането на думата изцяло на един ред. 
Липсва поле за попълване на „ДА“ или „Непр.“ за буква „В“. Двете 
обстоятелства затрудняват коректното попълване на фомуляра; 

 

9. За получаване на разрешението е записан следния текст: 

 

В посоченият текст липсва възможността за получава по поща или куриер, което 
е допълнително ограничение спрямо чл. 17, ал. 4 от Наредба № 9 и създава 
допълнителнителни разходи за заявителите във връзка получаването му само 
от две възможни места, но не и на адрес. 

10. Записан е текст 

От „УКАЗАНИЯ за попълване на Уведомление за начало на изкореняване на 
лозовите насаждения“ не става ясно какво следва да се попълни за ЮЛ или ЕТ- 
наименование по Търговски регистър и име, презиме и фамилия на 
представляващия или само име, презиме и фамилия на представляващия, 
което води до затруднение при попълване на уведомлението; 

11. В „УКАЗАНИЯ за попълване на Уведомление за начало на 
изкореняване на лозовите насаждения“ е записан текст 

. 
От текста не става ясно дали следва „Непр.” да се впише във всички 
непопълнени полета в „РАЗДЕЛ I:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ“ спрямо 
вида заявител, което води до затруднение при попълване на уведомлението; 

 

 



При проверка на „Приложение А - Таблица с описание на изкоренени / 
заявени за отложено изкореняване имоти“ 
(http://www.eavw.com/updocs/1716061466163422_prilojenie%20A%20kym%20zaya
vlenie%20za%20razreshenie%20za%20prezasajdane.xls), констатирам следните 
разлики с текстове по Наредба № 9 от 26 май 2016 г. и изразявам следните 
забележки по него: 

1. В „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА 
ПРЕЗАСАЖДАНЕ/ПРИСАЖДАНЕ“ приложението е записано „А. 
Таблица с описание на изкоренени имоти/имоти, които 
производителят се ангажира да изкорени.“, а в таблицата на 
самото приложение е посочено, като „Таблица с описание на 
имоти, изкореняването, на които е породило предоставените 
права, подлежащи на преобразуване“. Разликата в двете 
наименования на приложението води до заблуда и затруднение 
при неговото попълване. 

2. Таблицата на приложението е със следното съдържание: 

 

Колонки 4 и 5 са с различно подравняване на текста, което го прави трудно четим. 

За сумата „Обща площ“ за колона 6 не въведена формула, която автоматично да 
сумира площта, с което да е облекчи попълването на таблицата. 

Колона 6 не е форматирана за визуализиране на числата до четвърти знак след 
десетичната запетая; 

В образецът на таблица се изисква информация, която не е посочена в чл. 15, 
ал. 2, 3 и 4. от Наредба №9, както следва: община, населено място, ЕКАТТЕ и 
винен сорт, който се изкоренява. Създава се допълнителна административна 
тежест, а посочената информация е налична в „Лозарски регистър“. 

 

 

При проверка на „Б. Таблица с описание на имоти, върху които ще се 
извърши презасаждането.“ 
(http://www.eavw.com/updocs/1716061466163459_Prilojenie%20B%20kym%20zaya
vlenie%20za%20prezasajdane.xls), констатирам следните разлики с текстове по 
Наредба № 9 от 26 май 2016 г. и изразявам следните забележки по него: 

1. В „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА 
ПРЕЗАСАЖДАНЕ/ПРИСАЖДАНЕ“ приложението е записано „Б. 
Таблица с описание на имоти, върху които ще се извърши 



презасаждането.“, а в таблицата на самото приложение е 
посочено, като „Таблица с описание на имотите, заявени за 
презасаждане“. Разликата в двете наименования на приложението 
води до заблуда и затруднение при неговото попълване. 

2. Таблицата на приложението е със следното съдържание: 

 

Колонки 4, 5 и 8 са с различно подравняване на текста, което го прави трудно 
четим. 

За сумата „Обща площ“ за колона 6 не въведена формула, която автоматично да 
сумира площта, с което да е облекчи попълването на таблицата. 

Колона 6 не е форматирана за визуализиране на числата до четвърти знак след 
десетичната запетая; 

В образецът на таблица се изисква информация, която не е посочена в чл. 15, 
ал. 2, 3 и 4. от Наредба №9, както следва: община, населено място, ЕКАТТЕ и 
правно основание за ползване. Създава се допълнителна административна 
тежест, а посочената информация е налична в „Лозарски регистър“. 

3. Под таблицата е наличен следния декларативен текст: 

 

Липсва правна норма, която да задължава заявителя за попълване на 
посочената информация, което създава допълнителна административна тежест 
за него. Изисканата информация е налична в регистрира на ИАЛВ, защото е 
послужила за издаване на Удостоверение за участие, ако заявителят е бил 
кандидат за такова. 

 

Г- ЖО МИНИСТЪР, 

Във връзка с горното подробно описание на несъответствия на образци на 
документи на ИАЛВ с последното изменение в брой 101 от 27.11.2020г. са 
обнародвани изменения на „Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. за 
условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална 
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 
2023 г.“ и „Наредба № 9 от 26 май 2016 г. за условията и реда за издаване 
на разрешения за засаждане на лозя“ Ви приканвам да задължите ИАЛВ да 
приведат образците на документи и приложенията към тях спрямо 
действащата нормативна база, както и да оценят и коригират същите 



спрямо направените предложение за облекчаване на тяхното попълване и 
премахване на излишна информация в тях, която е налична в техните 
служебни регистри и в „Лозарския регистър“ с цел намаляване на 
административната тежест върху попълващите ги субекти. 
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