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Таблица с описание на изкоренени / заявени за отложено изкореняване имоти

№ Община Населено място ЕКАТТЕ № масив № имот
Ефективно изкоренена / заявена 
за отложено изкореняване  площ 

на имота, ха
Винен сорт лози

Начин на 
стопанисване 
(собствено/ 

наем/ аренда)
1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

         Обща площ:

Подал/а съм годишна декларация за реколта за годината, предхождаща подаването на заявлението, която доказва, 
че лозовите насаждения са плододаващи. 

Изкоренените / заявени за отложено изкореняване лозови насаждения или част от тях са създадени с финансови 
средства по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" по утвърден ППК №
и сключен договор с ДФЗ №

Изкореняването на заявените зa изкореняване имоти ще бъде извършено по утвърден ППК №
и сключен договор с ДФЗ №

Задължавам  се да изкореня лозовите насаждения до края на четвъртата  година, считано от датата заявена за край 
на периода на засаждане на новите насаждения. (За отложено изкореняване)

Презасаждането ще се извърши в периода  от  до

(периода се посочва когато  се извършва презасаждане с отложено изкореняване)
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 09.11.2021 г.
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         Обща площ:
Подал/а съм годишна декларация за реколта за годината, предхождаща подаването на заявлението, която доказва, че лозовите насаждения са плододаващи. 
Изкоренените / заявени за отложено изкореняване лозови насаждения или част от тях са създадени с финансови 
Задължавам  се да изкореня лозовите насаждения до края на четвъртата  година, считано от датата заявена за край на периода на засаждане на новите насаждения. (За отложено изкореняване)
(периода се посочва когато  се извършва презасаждане с отложено изкореняване)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно  чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.
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