На основание чл.54, ал.1от Наредба № 6/26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
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Вх. №

/
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО
ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО/ОТДЕЛ „КЛВС”
ГР.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА
„ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ”
РАЗДЕЛ I: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА
Уникален идентификационен номер (УИН):
Лозарско стопанство №
+

-

А: Юридическо лице, ЕТ или кандидати по чл. 52, ал. 1, т. 2 от Наредба №6:
В: При подаване от упълномощено лице
С настоящото изразявам желание да ми бъде издадено Удостоверение за участие по мярка „Инвестиции в
предприятия” и да ми бъде одобрена за подпомагане частта от приложения към заявлението Технологичен проект
(наименование на проекта)

описана в Приложение № 1 към Заявлението.
Прилагам следните документи:
РАЗДЕЛ II А: ДОКУМЕНТИ
1. Технологичен проект ведно със схема и описание на производствения процес, изготвен от
правоспособен проектант, включително сканирано копие на електронен носител.
2. Копие на удостоверение за правоспособност на проектанта на проекта по т. 2
3. Копие от документ за правно основание за ползване на имота/обекта, в който се инвестира за срок
не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението, нотариално заверен и вписан в
Агенцията по вписвания към съответния районен съд.
4. Заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от
упълномощено лице.
5. Приложение 1: Техническа справка
6. Приложение 2: Декларация по критериите за оценка на проекта, посочени в Приложение № 9 към чл.
58, ал. 1 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г.
РАЗДЕЛ II Б: ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРЕДВИЖДАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО чл. 50, ал. 1, т. 2
1. Инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни
чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.)
2. Становище на регионалната инспекция по околна среда за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействието
върху околната среда (във всички случаи на ново строителство или реконструкция по силата на Закона
за опазване на околната среда)
3. Архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, надстроява и/или
пристроява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен
инвестиционен проект съгласно ЗУТ
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4. Влязло в сила разрешение за строеж на името на кандидата съгласно ЗУТ или становище на главния
архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се
изисква съгласно ЗУТ

Декларирам, че:
• Съм запознат/запозната с правилата за предоставяне на финансова помощ по Мярка „Инвестиции в
предприятия”.
• Съм запознат с разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) относно изискванията към
сградите на производствения/те обект/и, обект на инвестицията, да са въведени в експлоатация и да се ползват като
производствени съгласно предназначението.
• За обекта на инвестицията са спазени изискванията по ЗУТ.
• Технологичното оборудване в производствения обект, в който ще бъде извършена инвестицията към датата
на подаване на заявлението отговаря на вписаното в Лозарския регистър.
• Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното
правно положение относно третираните факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са
автентични и носят моя подпис.
• Предоставеното от мен на електронен носител копие на Технологичен проект със схема и описание на
производствения процес е идентично с представеното на хартиен носител.
• Известно ми е, че за предоставени от мен неверни данни и документи нося наказателна отговорност,
съгласно действащото в страната законодателство.
Издадените документи желая да получа в:
ТЗ на ИАЛВ, гр.
ЦУ на ИАЛВ
На посочения в заявлението адрес за контакт чрез български пощи
На посочения в заявлението адрес за контакт чрез куриер за сметка на заявителя
Дата:

Подпис:
Уникален номер на заявката:
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Дата на създаване 15.11.2021 г.
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Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се
автоматично при избор на дата)

УКАЗАНИЯ
за попълване на заявление за издаване на Удостоверение за участие по мярка „Инвестиции в предприятия”
Заявлението се подава от вписан в лозарския регистър винопроизводител.
Информацията в заявлението се попълва от управителя на ЮЛ, едноличния търговец или от упълномощено лице.
В Раздел І „Информация за кандидата” се вписват коректно исканите данни за Юридическо лице, ЕТ или
кандидати по чл. 52, ал. 1, т. 2 от Наредба №6.
В полето „УИН“ се попълва уникалния идентификационен номер, с който винопроизводителят е вписан в лозарския
регистър.
В полето „Лозарско стопанство №“ се попълват всички лозарски стопанства, с които Юридическото лице, ЕТ или
кандидатите по чл. 52, ал. 1, т. 2 от Наредба №6 са вписани в Лозарския регистър.
Частта „Адрес за контакт” е задължителна и в нея се попълва адрес за кореспонденция.
При подаване на Заявлението от упълномощено лице е задължително да се попълнят и данните в Частта
„Упълномощено лице”.
В Раздел II полетата се попълват с отговор „ДА“ или „Непр.“ в случай, че изискуемите документи са неприложими
за заявителя.
ВАЖНО!
Моля, с цел оптимизиране на сроковете за обработка на документите, същите да бъдат предоставени и
сканирани на електронен носител
Инструкцията е неразделна част от Заявлението за издаване на удостоверение за участие по мярка
„Инвестиции в предприятия”.
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