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emil.tzviatkov@gmail.com

Относно: FW: Разяснения по образец на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ по
мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” и индикативна програма за
2022г. във връзка с частичен отговор на ДФЗ

From: emil.tzviatkov@gmail.com <emil.tzviatkov@gmail.com>
Sent: Friday, December 10, 2021 1:19 PM
To: 'dfz@dfz.bg' <dfz@dfz.bg>; 'edelovodstvo@mzh.government.bg' <edelovodstvo@mzh.government.bg>
Subject: Разяснения по образец на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ по мярка „Преструктуриране и
конверсия на лозя” и индикативна програма за 2022г. във връзка с частичен отговор на ДФЗ

ДО ВЛАДИМИР АТАНАСОВ
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РА
ГР. СОФИЯ
БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136
dfz@dfz.bg

КОПИЕ:
ДО ЯВОР ГЕЧЕВ
ЗАМЕСТНИК- МИНИСТЪР
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ГР. СОФИЯ
БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №55
edelovodstvo@mzh.government.bg
КЪМ ЕЛЕКТРОННО ПИСМО ОТ 10.12.2021Г., 7.34Ч.

ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО МЯРКА
„ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ” И ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА 2022Г. ВЪВ
ВРЪЗКА С ЧАСТИЧЕН ОТГОВОР НА ДФЗ

Г-Н ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Днес, 10.12.2021г., в 11.40ч. получих разяснения по поставени от мен проблеми, както е видно от включената
след настоящото електронно писмо кореспонденция.
В полученият отговор не се изясняват обстоятелствата по следните два въпроса:

По поставен от мен въпрос:
5. За част „VII – ДЕКЛАРИРАМ:“ в инструкцията е записано „За точка 4 и 5 отбелязва "Да" или "Не" в
зависимост от това дали площите, за които се кандидатства за авансово плащане, към настоящия момент не
са били обект на друго авансово плащане по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" и дали ако е
получено авансово плащане за същите дейностите във връзка с авансовото плащане са приключени и
проектът е отчетен пред ДФЗ – РА и е освободена Банковата гаранция.“:
a. За точка 5 „Декларирам, че върху площите, с които кандидатствам към настоящия момент  съм изпълнил
дейностите, за които съм получавал авансово плащане и Банковата гаранция е освободена.“, когато за
площите, за които се кандидатства за авансово плащане, не са били обект на друго авансово плащане по
мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" моля да разясните дали трябва да се попълни „ДА“ или „НЕ“,
защото ако се попълни „ДА“ декларирам, че съм изпълнил дейности, които не възможно да изпълня защото
няма авансово плащане по тях, а ако посоча „НЕ“ декларирам, че не съм изпълнил дейностите?
b. Моля да разясните дали не трябва точка 5 да се попълва само ако е посочено „ДА“ за точка 4?
Отговорът е:
А) и Б) По т. 4 и т. 5 от раздел VII на Заявлението се попълват данни в зависимост от конкретната
фактическата обстановка.
Съдържанието на точки 4 и 5 е:
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4. Декларирам, че площите, за които кандидатствам за авансово плащане, към настоящия момент
не са били обект на друго авансово плащане по мярка ”Преструктуриране и конверсия на лозя”.

5. Декларирам, че върху площите, с които кандидатствам към настоящия момент  съм изпълнил
дейностите, за които съм получавал авансово плащане и Банковата гаранция е
освободена.

Във връзка с цитирана в отговора „конкретна фактическа обстановка“, мога да посоча конкретна такава, че
площите, за които се кандидатства за авансово плащане, към настоящия момент не са били обект на друго
авансово плащане по мярка ”Преструктуриране и конверсия на лозя” моля за разяснение:

1) По точка 4 трябва да се декларира „ДА“ и
2) По точка 5 какво трябва да се декларира („ДА“ или „НЕ“), защото при тази „обстановка“ не са

приложими и не следва да се дава отговор или трябва да се даде възможност да се посочи „НЕПР.“

По поставен от мен въпрос:
c. В част „VIII – ПРИЛОЖЕНИЯ“ в инструкцията е записани „Отбелязва се наличието или липсата на
изискуемите декларации (приложения към заявлението за авансово плащане)“ . Посочени Приложение № 1
и Приложение № 2, не са налични в образеца на заявление, както и на страницата, където е публикуван
този образец:
 i.    Моля да разясните не трябва ли двете приложения да са част от образеца на заявление?
 ii.    Моля да разясните, ако не следва двете приложения да са част от образеца на заявление, не трябва
ли в инструкцията за попълване на заявлението да се посочи откъде следва да се свалят за попълване
от бенефициента?

Отговорът е:
В) Декларации Приложение № 1 и 2 са задължителен реквизит от заявлението за авансово плащане. Същите
може да намерите на сайта на ДФЗ на следния линк:
https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarnimehanizmi/vino/measures/restructuring/documents_restructuring/
в „Заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от
Националната програма за подпомагане на лозаро - винарски сектор 2019 - 2023 г.“

Моля да ми разясните вярно или невярно е указанието в Инструкцията към заявлението „(приложения към
заявлението за авансово плащане)“ по отношение на двете приложения, защото в отговора се цитира друг
образец на документ, който е различен от обсъждания образец на „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ” И ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА 2022Г.“
При отговор, че указанието е невярно не следва ли да се одобри нов образец на заявлението, в който да се
коригира неговото съдържание във връзка с исканите разяснения и дадени отговори?

Трябва да допълня, че чрез посочена в отговора връзка https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-
pazarnimehanizmi/vino/measures/restructuring/documents_restructuring/ се отваря следната страница, в която не
са налични документи:
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Във връзка с опазване на околната среда и намаляване на ползване на хартия в отговор на
електронни писмо по поставени от мен въпроси заявявам получаването на Вашия отговор по
настоящото писмо в електронен вид и подписано с валиден КЕП.

Емил Димитров Цвятков
Гр. Русе
Ул. „Църковна независимост“№3, ет. 2, офис 1
0889/399-000
emil.tzviatkov@gmail.com


