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Настоящите указания са предназначени за всички производители на винено 

грозде в България, които желаят да кандидатстват за подпомагане по мярка 

“Преструктуриране и конверсия на винени лозя”. 

 

Публикуваните указания разясняват на българските гроздопроизводители 

условията и реда за попълване на  предварителните и индивидуални планове за 

преструктуриране и конверсия, съгласно чл.6 от Наредба №1 от 26.01.2009 г. за 

условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Националната 

програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009-2013/2014 г. 

 

Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) разработи и утвърди 

образци на молба, предварителен и индивидуален план за преструктуриране и 

конверсия на винени лозя.  

Образците на формулярите могат да бъдат изтеглени от интернет 

страницата на  Изпълнителната агенция по лозата и виното www.eavw.com или 

могат да бъдат получени във всяко Териториално звено на ИАЛВ (ТЗ на ИАЛВ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 

1. ПРАВНА РАМКА  
 

Регламент на съвета (ЕО) №479/2008 
Регламент на комисията (ЕО) № 555/2008 
Закон за виното и спиртните напитки - ЗВСН 
Наредба № 12 от 19 октомври 2005 г. за условията и реда за създаване и 
поддържане на регистър на лозарските стопанства и специализирана карта на 
лозята 
Наредба за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане 
и изкореняване на съществуващите лозя 
Наредба за правилата за класифициране на винените сортове лози 
Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009-
2013/2014 г. 
Наредба №1 за условията и редът за предоставяне на финансова помощ по 
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009-
2013/2014 г. 

 
2. ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ 

 
Съгласно чл.2 от Наредба №1 за условията и редът за предоставяне на финансова 

помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 
2008/2009-2013/2014 г., по мярка “Преструктуриране и конверсия на винени лозя” се 
подпомагат следните дейности: 

1. Конверсия – смяна на сортовия състав на насаждението чрез присаждане 
със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната; 

2. Презасаждане със или без промяна на местонахождението на лозята 
(преструктуриране на лозята), със или без смяна на сорта с възможност за 
увеличаване на броя на лозите в хектар и/или смяна на формировката със или 
без смяна на подпорната конструкция.  

3. Подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското 
стопанство чрез: 

− увеличаване на броя на лозите в хектар; 
− смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция; 
− изграждане на съоръжения за защита от щети, нанасяни  от диви животни и 

птици;  
− изграждане на противоерозионни съоръжения; 
− изграждане на хидромелиоративни съоръжения - система за капково 

напояване; 
− изграждане на тераси; 
− реконструкция на съществуващи тераси; 
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Не е допустимо да се кандидатства за подпомагане по изброените по-горе 

дейности, едновременно за един и същи лозарски имот за следните дейности: 
1. презасаждане с промяна на местонахождението и конверсия; 
2. презасаждане без промяна на местонахождението и презасаждане без промяна 

на сорта, без промяна на формировката, без увеличаване на лозите в хектар; 
3. презасаждане без промяна на местонахождението и конверсия; 

 
 
ВАЖНО:  
Не се допуска подпомагане на следните дейности: 
1. презасаждане  с промяна на местонахождението, презасаждане със или без 

смяна на сорт, смяна на сорт чрез присаждане, увеличаване броя на лозите в хектар и 
смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция на лозови 
насаждения, които не са встъпили в плододаване; 

2. презасаждане на същия парцел със същия винен сорт и  със същите 
лозарски техники – в този случай като минимално изискване трябва да има промяна 
в елемент от техниката на управление; 

3. обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си 
жизнен цикъл; 

4. засаждане на лозя с права от Националния резерв от права на засаждане на 
винени сортове лози; 

5. попълване на празни места (подсаждане) 
 

 Всеки производител сам избира подходящата дейност по мярката по този 
начин се грижи за оптимално адаптиране на производството към пазарните условия, 
към които се стреми неговото стопанство. В индивидуалния план за 
преструктуриране и конверсия могат да се включат една или повече дейности.  
 
 
3. УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА ГРОЗДЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА “ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ 
И КОНВЕРСИЯ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ” 

 
Право да кандидатства за финансово подпомагане по мярката 

“Преструктуриране и конверсия”, има лице, което: 
 

3.1. Е собственик, арендатор или наемател на плододаващо лозово насаждение, 
регистрирано като лозарско стопанство съгласно чл.23а, ал.2 от Закона за виното и 
спиртните напитки. Минималната площ на лозарското стопанство трябва да бъде 
0,1 ха. 
 3.2. Е подало редовна годишна декларация за гроздова реколта съгласно чл.22, 
ал.1 от ЗВСН. В декларацията се описват произведените количества грозде от 
последната реколта. Декларацията не може да бъде нулева, а да доказва, че 
лозовото насаждение е плододаващо. 
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 3.3. Има право на презасаждане, възникнало след изкореняване на 
съществуващо лозово насаждение. 
  3.4. Има право на присаждане с цел смяна на сортовия състав на лозовите 
насаждения. 
 

 
При кандидатстване по дейностите, свързани с изкореняване и презасаждане, 

производителят е длъжен да подаде в съответното ТЗ на ИАЛВ по местонахождение 
на лозарското му стопанство, декларация за изкореняване съгласно чл. 18 от 
Наредбата за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане 
и изкореняване на съществуващите лозя. След приключване на процедурата по 
изкореняване на основание чл.21 от същата Наредба, производителят получава Акт 
за презасаждане.  
 
  При кандидатстване по дейността “конверсия” – смяна на сортовия състав чрез 
присаждане, производителят получава Акт за присаждане по реда на чл.26 от 
Наредбата за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане 
и изкореняване на съществуващите лозя. 
 

В случаите, когато производителят е извършил изкореняване на лозово 
насаждение със собствени средства и има издаден Акт за презасаждане от ИАЛВ, 
може да кандидатства за подпомагане за извършване на презасаждането. 
Необходимо е, за изкоренения имот да е подадена декларация за реколта за годината, 
предхождаща изкореняването. 

ИАЛВ издава удостоверение за актуално състояние на лозарското 
стопанство на кандидатите по мярка “Преструктуриране и конверсия на винени 
лозя”, което се изисква от ДФЗ-РА при подаване на заявление за финансова помощ. 

 
 

4. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН (ЗАЯВКА) ЗА 
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ  
 
 Всеки производител на винено грозде, който възнамерява да кандидатства по 
мярка “Преструктуриране и конверсия на винени лозя” в своето лозарско стопанство 
трябва да изготви “Предварителен план за преструктуриране и конверсия на винени 
лозя” или (заявка) като заяви желаните от него дейности и прогнозна 
площ.(Приложение № 1) 
 Предварителните планове за преструктуриране и конверсия на винени площи 
лозя се подадат не по-късно от 10 май на съответната финансова година в 
съответното ТЗ на ИАЛВ. 
 Индивидуалният план за преструктуриране и конверсия за съответната 
винарска година се утвърждава от изпълнителния директор на ИАЛВ след изтичане 
на срока за подаване на предварителните планове (заявки) за съответната финансова 
година. 
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5. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН 
ПЛАН ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ 

 
Лицата, които кандидатстват за финансово подпомагане по мярката изготвят  

“Индивидуален план за преструктуриране и конверсия ” (ИППК), (Приложение 
№2), придружен с молба, и ги  подават в съответното териториално звено на ИАЛВ 
по местонахождение на лозарското стопанство.  

 
Планът за преструктуриране съдържа данни за производителя, данни за 

имотите, преди преструктурирането, дейностите, по които има подпомагане, 
намеренията на производителя да извърши една или друга дейност, както и данни за 
получения среден добив от последната реколта, на база подадената от производителя 
годишна декларация за реколта. Указанията за неговото попълване са в Приложение 
№3. Образците на формулярите са публикувани на интернет страницата на ИАЛВ, 
както и могат да бъдат получени в териториалните звена на ИАЛВ. Формулярите са 
безплатни.  

 
Служители от ТЗ на ИАЛВ приемат и проверяват подадения ИППК, като 

сравняват данните с досието на производителя и при установяване на непълноти 
и/или неточности в срок до 5 работни дни писмено уведомяват производителя за 
отстраняването им. Производителят е длъжен да отстрани непълнотите и/или 
неточностите в плана в 10-дневен срок от датата на уведомлението.  
Имотите и съответната им площ, описани в индивидуалния план трябва да 
фигурират в лозарското стопанство на производителя.  

След извършване на документалната проверка, в срок до 5 работни дни 
съответното ТЗ на ИАЛВ изпраща за обработка, регистрация и одобрение в 
Централно управление на ИАЛВ, подадения план с приложените към него 
документи. 

В едномесечен срок изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава или 
отхвърля плана, като изпраща уведомително писмо до лицата с копие до ДФЗ - 
Разплащателна агенция. 

За утвърждаване на плана за преструктуриране не се заплаща такса! 
 
6.ОБРАЗЦИ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН И ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА 
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ – 
(ПРИЛОЖЕНИЯ)  
 
7. КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
За допълнителна информация по програмата за преструктуриране и конверсия, може да се 
обръщате към ИАЛВ – София на тел. 02/9708111. 

Запитвания може да направите и чрез електронната  поща на Изпълнителна агенция по лозата 
и виното . 

На Ваше разположение по отношение попълването на индивидуалните планове за 
преструктуриране и конверсия са  екипите на ИАЛВ във всяко териториално звено. 


