
Приложение към Заявление за издаване на удостоверение за право на участие по мярка "Събиране на реколтата на зелено"

Стр. 1 от 1URI 3104

Таблица с лозарски имоти за подпомагане с декларирани добиви за период от две години преди прилагането 
на мярката

Уникален идентификационен номер на производителя (УИН):  № на лозарско стопанство:

№ Община Населено 
място ЕКАТТЕ № масив № имот Площ на 

имота (ха) Сорт Година на 
засаждане

Добив от имота в кг., 
съгласно подадена 

декларация за реколта

Добив от имота в кг., 
съгласно подадена 

декларация за реколта

година година

с вх. № с вх. №

от дата от дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

         Обща площ:
  
Запознат съм с разпоредбите на чл. 78, ал. 2, т. 6 от Наредба № 6 от 26.10.2018 г. 
  
Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно  чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Дата: Подпис :

Версия 1 Дата на създаване 12.11.2021 г.
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