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emil.tzviatkov@gmail.com

От: Teodora_Stancheva@dfz.bg от името на wine@dfz.bg
Изпратено: 10.дек.2021 11:40
До: emil.tzviatkov@gmail.com
Относно: Разяснения по образец на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ по мярка

„Преструктуриране и конверсия на лозя”

Уважаеми г-н Цвятков,

В отговор на Ваше запитване Ви изпращаме следните разяснения:

1. В началото на заявлението данните за УРН, ИН, дата, УИН от кого се попълват- от бенефициента
или от служител на ДФЗ. В Инструкцията за попълване лисва указание за това.

Отговор:  Данните за УРН, ИН, дата, УИН се попълват от служител на ДФЗ, който приема Заявлението за
авансово плащане.

2. За част „IV – ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ в инструкцията е записано, че „Кандидатът отбелязва с
отговор "Да", "Не" или "Неприложимо", наличието или липсата на изискуемите документи“. Записаното
условие е дали документа е наличен или липсва, за което следва да бъде посочено „ДА“ или „НЕ“. Моля да
разясните при какви условия за всеки един от трите документа трябва да се попълва  „Неприложимо“.

Отговор: Опцията „Неприложимо“ е валидна за т. 1 от част IV на Заявлението за авансово плащане в
случаите, когато заявлението се подава лично от управителя и тогава този документ не е изискуем.

3. За част „V – ДАННИ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ“ в инструкцията е
записано „Попълва се номер и дата на договора за финансово подпомагане, както и крайният срок за
изпълнение на всички дейности за които се кандидатства. Потъмнените полета не се попълват.“:
a. Моля да разясните каква е причината ДФЗ да изисква повторно записване на номер и датата на
договора, като тези данни се попълват в началото на заявлението в текста „Договор №
............................/..................................г. за предоставяне на финансова помощ“?
b. Моля да разясните каква е причината ДФЗ да изисква записване на крайният срок за изпълнение на
всички дейности по договора, като тази информация е записана в посочения вече договор и е налична в
ДФЗ?

Отговор:
А) Данните за номер и дата на договор се попълват еднократно от бенефициента в раздел „V – ДАННИ ОТ
ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ“ от Заявлението. Информацията в началото на
заявлението се попълва от служител на ДФЗ.
Б) Изписването на краен срок за изпълнение на всички дейности е изискуем реквизит от Заявлението за
авансово плащане, утвърден съгласно разпоредбите на чл. 3,ал. 3 от 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.

4. За част „VI –ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“ в инструкцията е записано „Попълват се "Площ в хектари
по договор", "Договорирана финансова помощ" и "Сума за авансово плащане" за всяка дейност за която се
кандидатства за авансово плащане“:
a. Моля да разясните каква е причината ДФЗ да изисква записване на "Площ в хектари по договор" и
"Договорирана финансова помощ", като тази информация е записана в посочения вече договор и е налична
в ДФЗ?
b. Моля да разясните каква е причината ДФЗ да изисква разпределение и записване на сума за авансово
плащане за всяка дейност от колона №1, като в чл. 16, ал. 9 от Наредба № 6/26.10.2018г. е записано „Не
се извършва авансово плащане на отделни подмерки и отделни технологични дейности и/или операции.“?
c. Моля да разясните каква условия трябва да се спазват при разпределение на сумата на авансово
плащане в колона № 4 по дейностите от колона № 1?
d. Моля да разясните какво число трябва да се попълни в ред „ОБЩО“ за колона № 2 „Площ в хектари по
договор“, ако се попълват данни за повече от една дейност в таблицата, защото полето не е
„потъмнено“?
e. Във връзка с условие по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 6/26.10.2018г., където е записано „За предоставяне
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на финансова помощ кандидатът подава заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 3, в
Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" (ЦУ на ДФЗ). Когато кандидатът възнамерява
да заяви авансово плащане, той следва да посочи в заявлението за предоставяне на финансова помощ
точния размер на сумата за авансовото плащане“, както и във връзка с точка 1.3 от договор за
предоставяне на финансова помощ, където е записано „…и е посочен неговия размер“, моля да разясните
дали бенефициент може да заявява сума за авансово плащане, която да е по- малка от тази по заявление
за предоставена помощ и по- малка от размера на 80% от помощта по точка 2.1 от договора.

Отговор:
А) Изисканите данни са изискуем реквизит от Заявлението за авансово плащане, утвърден съгласно
разпоредбите на чл. 3, ал. 3 от 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.
Б) Наличието на отделни редове за всяка подмярка е обусловено от факта, че бенефициент може да е
одобрен за  финансиране както за една, така и за повече от една от посочените подмерки.
В) Сумата на авансовото плащане представлява процент от одобрената финансова помощ по всяка от
подмерките.
Г) Попълва се одобрената за подпомагане площ в хектари.
Д) Съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от 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.  максималният размер на авансово плащане е 80 на сто от договорената финансова
помощ, като бенефициентът е в правото си да заяви и по-малък процент на авансово плащане.

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?
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?

Отговор:
А) и Б) По т. 4 и т. 5 от раздел VII на Заявлението се попълват данни в зависимост от конкретната
фактическата обстановка.
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.“


