
Приложение 2 към Заявление за издаване на удостоверение за участие по мярка „Инвестиции в предприятия”

Стр. 1 от 1URI 2930

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по критериите за оценка на проекта, посочени в Приложение № 9 

към чл. 58, ал. 1 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. 

1. Декларирам, че в предприятието, в което ще се извърши инвестицията през последните две винарски 
години съм преработвал с цел получаване на краен продукт вино над 30 % собствена суровина – 
винено грозде произведено върху собствени площи, взети под наем или аренда или такова, 
произведено от свързани лица по смисъла на ЗМСП.

2. За целите на определяне на критериите за оценка на проекта декларирам, че

      (Заявител - ЮЛ или ЕТ)

е свързано лице по смисъла на ЗМСП със:
      (гроздопроизводител- ЮЛ, ЕТ, физическо лице или др.) 

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и чл.313 от НК за представени от мен неверни данни

Дата: Подпис:
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Стр.  от 
ДО                                                                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯПО ЛОЗАТА И ВИНОТО
 
ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО/ОТДЕЛ „КЛВС”
ДЕКЛАРАЦИЯпо критериите за оценка на проекта, посочени в Приложение № 9към чл. 58, ал. 1 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. 
1. Декларирам, че в предприятието, в което ще се извърши инвестицията през последните две винарски години съм преработвал с цел получаване на краен продукт вино над 30 % собствена суровина – винено грозде произведено върху собствени площи, взети под наем или аренда или такова, произведено от свързани лица по смисъла на ЗМСП.
						(Заявител - ЮЛ или ЕТ)
						(гроздопроизводител- ЮЛ, ЕТ, физическо лице или др.) 
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и чл.313 от НК за представени от мен неверни данни
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