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Вх. №  / 
ДО                                                                                            
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО 
  
ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО/ОТДЕЛ „КЛВС”
ГР.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА 

„ЗАСТРАХОВАНЕ НА РЕКОЛТАТА“

РАЗДЕЛ I: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА

Уникален идентификационен номер (УИН):

Лозарско стопанство №

+ -

А: Юридическо лице или ЕТ

В: При подаване от упълномощено лице

С настоящото изразявам желание да ми бъде издадено Удостоверение за право на участие по мярка „Застраховане 
на реколтата“.

Прилагам следните документи:

РАЗДЕЛ II А: ДОКУМЕНТИ
1. Описание на имота/ите, заявени за участие по мярка „Застраховане на реколтата” в таблица по 
образец на ИАЛВ – Приложение към заявлението;
2. Документ/и, удостоверяващ/и правното основание за ползване на имота/имотите

3. Актуална/и скица/и на имота/имотите, издадена/и не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване 
на заявлението, а когато е издадена/и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – с отразени 
последните промени в границите и данните за имота;
4. Заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от 
упълномощено лице.

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:

Версия 1 Дата на създаване 12.11.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)
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УКАЗАНИЯ 
за попълване на заявление за издаване на Удостоверение за право на участие по мярка „Застраховане на 

реколтата“ 
  

Информацията в заявлението и приложенията се попълва от заявителя 
 
1. В Раздел І „Информация за кандидата”: 
Информация за Юридическото лице (ЮЛ) в Част А, или в Част Б за Физическо лице (ФЛ). При подаване на 
Заявлението от упълномощено лице е задължително да се попълни информацията в Част В; 
2. В Раздел II „Документи” се отбелязва: 
 - Наличието на съответните документи с отговор „ДА”; 
 - Наличието на заверен препис на нотариално заверено пълномощно с „ДА”, когато документите се подават 
от упълномощено лице или „Непр.”, когато документите се подават лично от заявителя. 
 
ВАЖНО! 
Във всички полета, които нямат отношение към заявителя, задължително се попълва „Непр.”. 
Всички предоставени копия на документи се заверяват с „Вярно с оригинала”, подпис и печат (за ЮЛ или ЕТ). 
 
Инструкцията е неразделна част от Заявлението за издаване на Удостоверение за право на участие по мярка 
„Застраховане на реколтата“.
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Стр.  от 
ДО                                                                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯПО ЛОЗАТА И ВИНОТО
 
ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО/ОТДЕЛ „КЛВС”
ЗАЯВЛЕНИЕЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА„ЗАСТРАХОВАНЕ НА РЕКОЛТАТА“
РАЗДЕЛ I: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА
Адрес на управление:
Адрес за контакт:
Управител:
Адрес за контакт:
Адрес за контакт с упълномощеното лице:
С настоящото изразявам желание да ми бъде издадено Удостоверение за право на участие по мярка „Застраховане на реколтата“.
Прилагам следните документи:
РАЗДЕЛ II А: ДОКУМЕНТИ
1. Описание на имота/ите, заявени за участие по мярка „Застраховане на реколтата” в таблица по образец на ИАЛВ – Приложение към заявлението;
2. Документ/и, удостоверяващ/и правното основание за ползване на имота/имотите
3. Актуална/и скица/и на имота/имотите, издадена/и не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, а когато е издадена/и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – с отразени последните промени в границите и данните за имота;
4. Заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.
Издадените документи желая да получа в: 
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
УКАЗАНИЯза попълване на заявление за издаване на Удостоверение за право на участие по мярка „Застраховане на реколтата“
 
Информацията в заявлението и приложенията се попълва от заявителя1. В Раздел І „Информация за кандидата”:Информация за Юридическото лице (ЮЛ) в Част А, или в Част Б за Физическо лице (ФЛ). При подаване на Заявлението от упълномощено лице е задължително да се попълни информацията в Част В;2. В Раздел II „Документи” се отбелязва:         - Наличието на съответните документи с отговор „ДА”;         - Наличието на заверен препис на нотариално заверено пълномощно с „ДА”, когато документите се подават от упълномощено лице или „Непр.”, когато документите се подават лично от заявителя.ВАЖНО!Във всички полета, които нямат отношение към заявителя, задължително се попълва „Непр.”.Всички предоставени копия на документи се заверяват с „Вярно с оригинала”, подпис и печат (за ЮЛ или ЕТ).Инструкцията е неразделна част от Заявлението за издаване на Удостоверение за право на участие по мярка „Застраховане на реколтата“.
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