МЯРКА „СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА ЗЕЛЕНО”
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРОВИНАРСКИЯ СЕКТОР (винарските 2014 – 2018г.)
РЕЗЮМЕ
Допустими кандидати:
 гроздо- и винопроизводителите, вписани в лозарския регистър по чл. 27
от Закона за виното и спиртните напитки.
Критерии за допустимост:
 Да са вписани в лозарския регистър по чл. 27 от Закона за виното и
спиртните напитки
 Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
 Да не са в открито производство или да не са обявени в несъстоятелност;
 Да не са в производство по ликвидация.
Подпомагани дейности:




По мярка "Събиране на реколтата на зелено" се подпомага извършването
на резитби, с които се отстраняват или унищожават напълно зелени, все
още неузрели гроздове, за намаляване до нула на добива от даден
лозарски имот.
Лозовите насаждения, подлежащи на подпомагане, следва да са в добро
агротехническо състояние, съгласно определението в т. 25, §1 от
Допълнителната разпоредба на ЗВСН.

Недопустими дейности за подпомагане:
Недопустимо за подпомагане по мярката е необраното грозде, отглеждано с
цел получаване на продаваем продукт, оставено в лозовото насаждение в края
на гроздоберната кампания за всяка винарска година.
Прилагането на мярката недопустимо:
1. за един и същи лозарски имот през две последователни години;
2. в случай на пълно или частично увреждане на насажденията преди
резитбата на зелено вследствие на природно бедствие като слана, градушка,
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заледяване, дъжд или суша, които унищожават над 30 % от средногодишната
продукция на даден гроздопроизводител за предшестващия тригодишен
период.

Финансова помощ








Максималният размер на финансовата помощ за мярка „Събиране на
реколтата на зелено“ е до 50 % от сумата от преките разходи за
отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от
прилагането на мярката.
Преките разходи за отстраняване на гроздовете се изчисляват на база
формирани пределни цени на хектар в зависимост от броя на лозите, но
не по-малко от 2500 броя налични лози в ха при допустимо пропадане до
5 %.
Загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката, се
изчислява на база среден годишен добив на хектар за период от три
години преди прилагането на мярката, умножено по площта на
лозарските имоти, подлежащи на подпомагане, и умножено по цена за
килограм грозде, определена със заповед на министъра на земеделието и
храните
Финансовата помощ по ал. 1 се предоставя под формата на парично
обезщетение на хектар, определено по формула съгласно приложение
№ 4.

Условия и ред за предоставяне на право на участие
За предоставяне на финансова помощ се подава заявление по образец, в
периода от 16 юли до 1 август в ЦУ на ДФЗ.
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