
 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

1 
 

Публикувано на 23.02.2018 г. 

№, дата на 

получаване 

 

Данни на подателя (име и/или ел. поща), въпрос Разяснение от УО 

№ 1,  

15.02.2018 г. 
 

Николай Колев (nikol_nkk@abv.bg) 

Съгласно условията за кандидатстване:  

14.3. Недопустими разходи: 

15. За разходи за строително-монтажни работи, извършени 

преди посещението на място по т.8 от Раздел 21.1 

„Предварителна оценка на проектните предложения“; 

21.1 Предварителна оценка на проектните предложения: 

8. Разплащателна агенция извършва посещение на място за 

проекти, включващи строително-монтажни работи  в срок 

до един месец от приключване на приема по настоящата 

процедура. Целта на посещението на място е да установи 

фактическото съответствие с представените документи 

Въпроса ни е : 

Инвестицията по проекта включва: 

1.Закупуване и монтаж на ново технологично оборудване, за 

което не са необходими строително монтажни работи, а 

разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ. 

2.Инвестиционен проект със  разрешение за строеж за 

 
 
 

 

Инвестициите, включени в проектно предложение по 

процедурата, за които се изисква разрешение за 

поставяне съгласно Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), попадат в обхвата на 

инвестициците в строително-монтажните работи по 

смисъла на т. 8 от Раздел 21.1 „Предварителна 

оценка на проектни предложения“ от Условията за 

кандидатстване 
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ПСОВ със строително монтажни работи. 

Можем ли да закупим оборудването съгласно разрешение за 

поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ след подаване 

подаване на формуляр за кандидатстване/след подаване на 

проектното предложение/ преди 16.05.2018г., за което не са 

предвидени строително монтажни работи, или и за него 

важи срока до един месец след приключване на приема? 

 

с поздрав: Николай Колев 

 

№ 2, 

15.02.2018 г. 

 

Преслав Панев (preslav@vocaconsult.com) 

 

Моля за разяснение и уточнение по описаните по-долу 

въпроси във връзка с Процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

ПРСР 2014-2020г. 

1) Във връзка с т.22 Критерии за оценка на проектните 

предложения, Критерий за подбор № 9 "Проекти, 

насърчаващи интеграцията на земеделските производители 

и преработвателни предприятия с разширен достъп до 

пазари за произвежданата от тях продукция, включително 

експортна активност" бихме желали да поясните как следва 

да се процедира в случай, че първичните счетоводни 

документи (фактури), доказващи съответствие с критерии за 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Критерий за подбор № 9 е одобрен от Комитета за 

наблюдение на ПРСР и се отнася до приходи от 

реализиран износ или вътрешнообщностни доставки 

на произведена или преработена селскостопанска 

продукция, което от своя страна налага проверка на 

първични счетоводни документи (фактури). 

В тази връзка е необходимо да бъдат предприети 

действия за сканиране на съответните документи  на 

ниска резолюция, черно – бели, така че да се впишат 

mailto:preslav@vocaconsult.com
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подбор № 9.1, 9.2, 9.3 или 9.4" за трите предходни години 

надвишават 10 000 (десет хиляди) броя? 

Съгласно инструкциите следва да ги предоставим във 

формат "pdf" или "jpg" като максимално допустимият 

размер на всеки отделен файл е 100 МВ, а общият обем на 

всички прикачени документи е 10 GB и това е единственият 

допустим начин за представяне. 

Дори разделени на няколко десетки отделни файла по 100 

МВ, те ще надвишат многократно максимално допустимият 

общ обем. 

В допълнение същите следва да се опишат с всички 

изискуеми реквизити в Таблица В2 Описание на първичните 

счетоводни документи, III. Приходи на кандидата от 

реализиран износ или вътрешнообщностни доставки към 

Приложение 6 Бизнес план. 

Не е възможно да се предоставят по-малък брой фактури, 

защото ни е необходим сбора от всички, за да докажем 

изискуемият по критерия процент. 

При така разписани условия на предоставяне на 

документите за съответствие с критерия, излиза, че поради 

техническите ограничения на системата се отнема 

предимството на бенефициента по този критерий, въпреки 

че отговаря на условията. 

 

2) Във връзка с т.22 Критерии за оценка на проектните 

предложения, Критерий за подбор №3 "Проекти с 

в ограничението, като в същото време формата да 

позволява да бъде извършена необходимата 

проверка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Съгласно Приложение № 8 към Условията за 
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инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани 

по мярката , включително такива за намаляване на емисиите 

при производство на енергия от биомаса", бихме желали да 

уточните дали нова инвестиция в кланичен пункт, който 

следва да отговаря на изискванията на "Регламент /ЕО/№ 

853/2004/ чл. 10, § 3, Приложение III, Глава II, Директива 

93/119/ЕС/22.12.1993 за защита на животните при клане и 

Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания 

към производството на суровини и храни от животински 

произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и 

пускане на пазара" би получила точки по този критерий, или 

по този критерий се точкуват единствено кланици и 

кланични пунктове, които са започнали да функционират 

преди 1 януари 2013 г. и не са отговорили на изискванията 

по гореописаните документи в рамките на гратисния период 

до 29.12.2019 г.? 

Като в Становище на Българска агенция по безопастност на 

храните за предвиденият за изграждане обект, ще е видно 

кои от предвидените инвестиции в проекта са насочени към 

постигане на стандартите на ЕС съгласно приложение № 8. 

 

3) Във връзка с т.22 Критерии за оценка на проектните 

предложения, Критерий за подбор № 5.1 Проекти 

насърчаващи интеграцията на земеделските стопани бихме 

желали да разясните дали би било достатъчно за покриване 

на изискванията на критерия, ако в графа "Намерение за 

кандидатстване, точки по критерий за подбор 3.1 

„Проекти с инвестиции за постигане на 

стандартите на ЕС, свързани с минимални 

стандарти за защита и хуманно отношение към 

животните и намаляване до минимум на 

страданията им по време на клане, подпомагани по 

мярката и/или инвестиции, водещи до намаляване на 

емисиите“, подусловие № 1 могат да получат само 

кланици и кланични пунктове, които са започнали да 

функционират преди 1 януари 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Да. В този случай, за да докаже съответствие с 

критерий за подбор 5.1 „Проекти, насърчаващи 

интеграцията на земеделските стопани“, кандидатът 
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засети/засадени площи/брой животни за текущата стопанска 

година" или в графа "Намерение за засети/засадени 

площи/брой животни за следващата стопанска година" на 

Анкетния формуляр към Анкетната карта бъдат описани 

съответните култури и/или животни? 

Пример - Предвижда се инвестиция за преработка на 

лавандула. Към момента кандидат бенефициента покрива 

изискуемите единици СПО, посредством съществуващи 

култури, които не включват лавандула, а тя фигурира 

единствено в графа "Намерение за засети/засадени площи/ за 

текущата стопанска година" или "Намерение за 

засети/засадени площи/ за следващата стопанска година". 

Това ще се счете ли за достатъчно условие за наличие на 

собствена суровина за преработка, тъй като в Декларацията 

по Приложение 18 за видовете и количества суровини се 

поема ангажимент, че "След въвеждане в експлоатация на 

активите, включени в проекта, в собственото ми земеделско 

стопанство ще се произвеждат следните видове и количества 

земеделска продукция, получени в резултат на отглеждането 

на следните видове култури и животни и тази продукция ще 

се използва за производствените процеси в 

преработвателното предприятие”. 

 

Поздрави, 

Преслав Панев 
 

следва да представи декларация за видовете и 

количества суровини (Приложение № 18) от която да 

е видно, че въз основа на стопанисваните от 

земеделския стопанин площи и култури и съответни 

добиви ще бъде осигурена над 65 % от обема на 

преработваната суровина, посочена в бизнес плана. 

Информацията относно собствената продукция 

(суровина), която кандидатът ще осигури се посочва 

и в Раздел „VI. Анализ за икономическа устойчивост 

на проектното предложение“,  подточка В „Бъдещи 

доставчици - Договори, с описани количества и цени 

на суровините като доказателство, че са осигурени 

най-малко 50 % от суровините за 

преработвателното предприятие, съгласно 

производствената му програма за първата 

прогнозна година от бизнес плана след изплащане на 

финансовата помощ. Най-малко 30 % от общата 

суровинна база е от собствена продукция или от 

регистрирани земеделски стопани за всички 

кандидати, с изключение на кандидатите в сектор 

„месо и месни продукти”. 
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№ 3, 

16.02.2018 г. 

 

Кристина Първулова (angel_sim@abv.bg)  
 

Във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 

по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4„Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. имам следния въпрос: 

1. Приема ли се за преработка сушенето, сортиране и печене 

на ядки, както и опаковането им в пакетчета за пласмент на 

пазара и може ли за посочените дейности да се кандидатства 

с проект по мярка 4.2, включващи инвестиции за СМР, 

оборудване и транспорт за пласмент? 

 

Предварително благодаря за отговора  

С уважение, 

Кристина Първулова 
 

 

 

 

Посочените операции попадат в обхвата на 

допустимите за подпомагане дейности по подмярка 

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции 

в материални активи“ на ПРСР 2014-2020 г. 

Моля да обърнете внимание на дефиницията за 

„Специализиран транспорт“ съгласно Приложение № 

21 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ 

към условията за кандидатстване във връзка с 

поставения въпрос относно транспорт за пласмент на 

продукцията. 

 

№ 4, 

19.02.2018 г. 
Евдокия Спасова (evdokiq.spasova75@gmail.com) 

 

Mоля за Вашето становище относно допустимостта на 

проект, свързан с производството на сладолед, код по 

НКИД-2008 10.52 Производство на сладолед, част от код 

10.5 Производство на мляко и млечни продукти. 

Такъв проект би ли получил точки по критерий 1.1. Проекти 

с инвестиции и дейности, насочени в чувствителни 

 

 

Производството на сладолед от мляко се отнася в 

сектор „Мляко и млечни продукти, включително яйца 

от птици, с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на продукти, 

наподобяващи/заместващи мляко и млечни 

продукти“ и попада в обхвата на допустимите 

mailto:angel_sim@abv.bg
mailto:evdokiq.spasova75@gmail.com
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сектори,  при спазване на минималното изискване над 75% 

от обема на преработваните суровини да са от растителен 

или животински произход, попадащи в обхвата на 

чувствителните сектори? 

 

С уважение, 

Е.Спасова 

 

инвестиции по подмярката. 

Съответствието на проектното предложение с 

критерий за подбор № 1.1 „Проекти за инвестиции за 

преработка на суровини от чувствителни сектори“ се 

преценява въз основа на суровината за чиято 

преработка се кандидатства. 

Условието за изпълнение на критерий за подбор № 

1.1 изисква над 75 % от обема на преработваните 

суровини да са от растителен или животински 

произход, попадащи в обхвата на продукти от 

чувствителните сектори, посочени в Приложение № 

11 към Условията за кандидатстване. 

 

№ 5, 

19.02.2018 г. 
Маргарита Станкова (m_stankova@abv.bg) 

 

Имам следния въпрос свързан с допустимост при 

кандидатстването по Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански продукти. 

Като физическо лице извършвам следните дейности- 

Свободна професия/ застраховане/ - търговец по Търговския 

закон и Регистриран Земеделски стопанин по наредба.  

Мога ли да кандидатствам по програмата като физическо 

лице. 

Поздрави, 

 

 

Физическото лице не е допустима правна форма за 

кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

от ПРСР. Допустима форма на кандидатстване е 

едноличен търговец (ЕТ). 

От друга страна съгласно т. 6 и 7 от Раздел № 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване, за кандидатите ЕТ или 

ЕООД се признават обстоятелствата като физическо 

лице/ съответно физическото лице-собственик на 

капитала. 

mailto:m_stankova@abv.bg
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Маргарита Станкова 

№ 6, 

19.02.2018 г. 
Кристина Цветанска (tsvetanska@elana.net)  

 

Във връзка с публикувани насоки за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2., моля 

да ми отговорите на следния въпрос: 

 

Допустимо ли е да се кандидатства за закупуване на 

оборудване, което ще бъде монтирано в помещение, което 

се строи в момента? Технологичен проект ще бъде 

представен, при необходимост може да се предостави и 

разрешение за строеж.  

 

Поздрави, 

Кристина Цветанска 

 

 

 

Съгласно т. 21 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ от Условията за 

кандидатстване: „За проектите, включващи само 

заявени за подпомагане разходи за закупуване и/или 

инсталиране на нови машини, оборудване и 

съоръжения, необходими за подобряване на 

производството, за които съгласно технологичен 

проект се изисква поставяне в затворени 

помещения, кандидатът предоставя документ за 

собственост или документ, доказващ правно 

основание за ползване за не по-малко от 6 години от 

датата на подаване на проектното предложение, 

на сградите или помещенията, където ще бъдат 

поставени или монтирани и за срок от 8 години - за 

кандидати големи предприятия“. 

№ 7, 

20.02.2018 г. 
Ива Александрова (alexandrovai@elana.net)  

 

Във връзка с публикувани насоки за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2., моля 

да ни отговорите на следните въпроси: 

 

1.    Във връзка с ангажиментите за запазване на 

средносписъчния брой на персонала за получаване на 

 

 

 

 

 

 

1. Кандидат, получил точки по критерии за подбор 

8.1 или 8.2 се задължава за периода на мониторинг да 

mailto:tsvetanska@elana.net
mailto:alexandrovai@elana.net
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предимство по критерий 8, възниква въпрос 

средносписъчния брой на персонала за коя година (2015, 

2016 или 2017) трябва да бъде запазен? Напр., ако един 

земеделски стопанин има средно за трите години 8 човека 

средносписъчен брой на персонала /6, 8 и 10/, то той какъв 

брой трябва да се ангажира да запази с изпълнението на 

инвестициите по проекта – минимум 5 или най-малкия брой 

от трите години, в случая 6 човека, с оглед на упоменатото в 

Условията за изпълнение т.10.4 от Раздел ІІ, а именно: „…и 

да запазят минималния средносписъчен брой на персонала 

(важи, когато проектното предложение е било одобрено за 

подпомагане поради съответствие с условието за 

приоритет по критерии за подбор № 8.1, 8.2, 8.3 или 8.4 от 

Раздел 22 от Условията за кандидатстване).“ Моля 

същото да уточните и в случаите на кандидат – 

преработвателно предприятие; 

 

2.    В т. 24.1, документ 33. „Една независима оферта, която 

съдържа наименованието на оферента, срока на валидност 

на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат 

на оферента, подробна техническа спецификация на 

активите/услугите, цена, определена в левове или евро с 

посочен ДДС (важи в случаите по т. 12 от Раздел 14.2 

„Условия за допустимост на разходите“  и не се отнася 

при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, 

сгради и друга недвижима собственост). Представя се във 

поддържа средносписъчен брой на персонала най-

малко 5 души. 

Кандидат, получил точки по критерии за подбор 8.3 

или 8.4 се задължава за периода на мониторинг да 

поддържа средносписъчен брой на персонала най-

малко 15 души. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кандидатът подписва с КЕП цялото проектно 

предложение. В ИСУН не е предвидена възможност 

за подписване с КЕП на отделните изискуеми 

документи. От друга страна е предвидена 

възможност в ИСУН да се прикачат оферти с 

разширение „p7s“ или „p7m“, подписани с КЕП от 

страна на оферента.  
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формат „pdf“, „jpg”, „xls” или електронно подписана с 

квалифициран електронен подпис (КЕП)“ – моля да се 

уточни чий трябва да е КЕП-а – на оферента или на 

представляващия кандидата? 

 

3.    В т. 24.2, документ 3. „Предварителни договори за 

реализация на над 75 % от обема на производствената 

програма на преработвателното предприятие като 

биологично производство за срок минимум три години за 

МСП и минимум пет години за големи предприятия след 

изплащане на финансовата помощ като доказателство, че 

кандидатът ще произвежда най-малко 75 % биологична 

продукция. Към договорите се прилага копие от 

сертификат/и от контролиращо лице,– за съществуващи 

предприятия, и не се отнася за пазари на производители 

(Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по 

критерий за подбор № 4).Представя се във формат „pdf“ или 

„jpg”.“ – моля да се уточни дали цялата точка 3 се отнася 

само за съществуващи предприятия, което предполага, че 

само съществуващи предприятия могат да претендират за 

точки по критерий № 4 или само копието от сертификат от 

контролиращо лице се прилага от съществуващи 

предприятия, които претендират за тези точки, а 

новосъздадените могат да заявят точки само като представят 

предварителните договори за реализация на продукция без 

сертификат? 

 

 

 

 

 

3. В случай, че кандидата е новорегистрирано 

предприятия или земеделски стопанин, който не 

извършва преработка на селскостопанска продукция, 

за да докаже съответствие с критерий за подбор № 4 

е необходимо да бъдат представени документи, 

удостоверяващи наличие на най-малко 75 % 

биологична суровина в съответствие с предвидената  

суровина и продукция в бизнес плана за периода на 

мониторинг.  

Всички документи по т. 3 от Раздел 24.2 „Списък с 

документи, доказващи съответствие с критериите за 

подбор на проекти“ се представят единствено от 

съществуващи предприятия, извършващи 

преработка.  
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4.    В т. 27 Допълнителна информация, т. 2. „Кандидати с 

проекти за инвестиции за насърчаване на интеграцията 

между земеделските стопани и предприятия от 

преработвателната промишленост (критерий за подбор № 

5.1) може да са само лица, които са регистрирани като 

земеделски стопани най-малко две години преди датата на 

кандидатстване, с изключение на признати 

групи/организации на производители“ - моля да се уточни 

дали това са две пълни календарни години, които се броят 

от датата на кандидатстване назад или ще се гледат две 

години регистрации като ЗС, в случая за 2016та и 2017та 

независимо от датата на регистрация през 2016 година? 

5.    В т. 27 Допълнителна информация, т.8. „Кандидати, 

които извършват селскостопанска дейност по критериите за 

подбор № 8.1 и 8.2 са лица, регистрирани като земеделски 

стопани за всяка от предходните три календарни години, 

предхождащи годината на публикуване на обявата за 

откриване на процедура чрез подбор на проектни 

предложения (2015, 2016 и 2017 г.) или в Интегрираната 

система за администриране и контрол.“ - Моля да се уточни 

дали се счита за изпълнено това условие ако кандидата е 

регистриран за първи път като ЗП на 1ви юни 2015г.? 

 

 

 

 

4. Кандидатът следва да е регистриран за пръв път по 

реда на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и 

поддържане на регистър на земеделски стопани не 

по-късно от 24 месеца спрямо датата на подаване на 

проектното предложение. В тази връзка ще се взема 

предвид датата на първа регистрация по реда на 

Наредба № 3/1999 г. 

 

 

 

 

 

5. Да. В съответния случай, условието по критерия за 

подбор ще се счита за изпълнено, ако кандидата е 

регистриран по реда на Наредба № 3/1999 г. не по-

късно от 31.12.2015 г. и е пререгистрирал 

стопанството си през 2016 г. и 2017 г. В същото 

време, кандидатът следва да отговаря и на 

минималното изискване за средносписъчен персонал. 
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№ 8, 

20.02.2018 г. 

 

Николай Колев (nikol_nkk@abv.bg) 

 

Относно 22.Критерии и методиса за оценка на проектни 

предложения:  

4. Проекти за преработка на биологични суровини и 

производство на биологични продукти 

Проекти с инвестиции за преработка и производство на 

сертифицирани биологични продукти 

Над 75 % от обема на преработваната суровина и 

произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде 

биологично сертифицирана; 

Моят въпрос е: 

Земеделски производител-едноличен търговец, 

биологично сертифициран за производство на етернично 

маслени култури, сега иска да кандидатства за 

дестилерия за изваряване на собствена 

продукция/биологична суровина/, ще вземе ли точки за 

биологично производство, като до сега не е имал 

биологично сертифицирана дестилерия? 

 

с поздрав: Николай Колев 

 

 

 

В този случай, за да докаже съответствие с критерий 

за подбор № 4 „Проекти за преработка на 

биологични суровини и производство на биологични 

продукти“, кандидатът следва да представи 

декларация за видовете и количества суровини 

(Приложение № 18) от която да е видно, че въз 

основа на стопанисваните от земеделския стопанин 

площи и съответни добиви ще бъде осигурена над 75 

% от обема на преработваната суровина, посочена в 

бизнес плана (в зависимост от размера на 

предприятието кандидат за 3 или 5 години), като 

същата ще е биологично сертифицирана. 

В тази връзка, кандидатът следва да приложи и 

сертификат за биологично производство на 

суровината, която ще бъде предмет на преработка по 

проекта. 

 

№ 9, 

21.02.2018 г. 

 

Диана Владимирова (diana_wladimirowa@abv.bg) 

 

Въпрос:  Кандидат желае да изгради дестилерия, която към 

 

 

 

Виж отговор на въпрос № 8 от 20.02.2018 г. 

mailto:diana_wladimirowa@abv.bg
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момента не съществува, разполага със сертификат за 

биологична суровина, не разполага със сертификат за 

биологичен краен продукт, тъй като още не произвежда 

такъв (дестилерията не съществува). Ще получи ли точки по 

критерий № 4 - Проекти с инвестиции за преработка и 

производство на сертифицирани биологични продукти? 

 

С уважение Д. Георгиева 

 

№ 10, 

21.02.2018 г. 

Радослав Марков (rmarkov@mail.bg)  

 

Ние сме дружество, развиващо дейност в сферата на 

преработката на етерично – маслени култури и притежаващо 

дестилерия, която е със сезонен цикъл на работа. Имаме 

желание да модернизираме производството си като 

доразвием дейността на фирмата и преминем на 

целогодишен цикъл на производство.  

За целта сме планирали с проекта по подмярка 4.2. да 

дооборудваме наличната дестилерия, да закупим 

високотехнологична сушилня, с която в момента не 

разполагаме и да внедрим модерна технология за екстракция 

със свръх критичен въглероден диоксид. 

Моля за Вашето потвърждение, че така представените 

дейности са допустими по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и 

 

 

Процедурата предвижда възможност за подпомагане 

на инвестиции в сектор „Технически и медицински 

култури, включително маслодайна роза, билки и 

памук, с изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, 

захар и сладкарски изделия“. 

Информацията, съдържаща се в запитването Ви не е 

достатъчна, за да се предостави категоричен отговор 

относно допустимостта на предвижданите за 

изпълнение дейности. Следва да имате предвид, че 

окончателно решение ще бъде взето от Оценителната 

комисия, която ще разполага с цялата необходима 

информация.  

Допълнително, съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 

162/2016 г. не могат да се дават разяснения, които 

съдържат становище относно качеството на 

mailto:rmarkov@mail.bg
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бихме могли да подадем проект, който не би бил в разрез с 

изискванията на подмярката. 

Предварително Ви благодарим! 

 

конкретно проектно предложение. 

 

№ 11, 

21.02.2018 г. 
Хатидже Хюсеинова (hgpeleting@abv.bg) 

 

Имам няколко въпроса, касаещи Раздел 24. „Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване“ 
от Условия за кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по 

подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г.: 

 Въпрос 1. Документ 4. „Решение на компетентния орган на 

юридическото лице за кандидатстване по реда на 

настоящите условия. Представя се във формат „pdf“ или 

„jpg“.“ следва ли да бъде приложен от кандидати 

Еднолични търговци? 

 Въпрос 2. Документ 29. „Анализ, удостоверяващ 

изпълнението на условията по т. 25-30 от Раздел 

13.2„Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и 

съгласуван от правоспособно лице с компетентност в 

съответната област (важи в случаите на инвестиции за 

производство на електрическа и/или топлинна енергия или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Документът се предоставя от всички кандидати, 

включително от еднолични търговци, тъй като е 

възможно проектното предложение да бъде подадено 

от прокурист. 

 

2. Правоспособното лице в съответния случай е лице 

с образование ОВК инженер, вписано в Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране 

(КИИП). 

 

 

mailto:hgpeleting@abv.bg
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енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и 

течни горива от биомаса).“ от правоспособно лице с каква 

специалност следва да бъде изготвен в случай на 

кандидатстване за производство на пелети и брикети от 

отпадъчни земеделски продукти? 

 Въпрос 3. Документ 33. „Една независима оферта, която 

съдържа наименованието на оферента, срока на валидност 

на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и 

печат на оферента, подробна техническа спецификация на 

активите/услугите, цена, определена в левове или евро с 

посочен ДДС (важи в случаите по т. 12 от Раздел 14.2 

„Условия за допустимост на разходите“  и не се отнася 

при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, 

сгради и друга недвижима собственост). Представя се във 

формат „pdf“, „jpg”, „xls” или електронно подписана с 

квалифициран електронен подпис (КЕП).“ и документ 34 

„Най-малко три съпоставими независими оферти, които 

съдържат наименование на оферента, срока на валидност 

на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и 

печат на оферента, подробна техническа спецификация на 

активите/услугите, цена, определена в левове или евро с 

посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания 

за оферти съгласно приложение № 10 (важи в случаите по 

т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите“  и не се отнася при кандидатстване за разходи 

 

 

 

 

 

 

3. Офертите се представят сканирани във формат 

„pdf” или “jpg”, а когато офертата е подписана с КЕП 

от оферента във формат „p7s/p7m”.  

В случаи на количествено стойностни сметки, 

приложени към офертите, същите се представят и във 

формат „xls”. 
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за закупуване на земя, сгради и друга недвижима 

собственост, както и за нормативно регламентирани 

такси). Представя се във формат „pdf“, „jpg”, “xls” или 

електронно подписани с КЕП.“ следва ли да се представят 

във всички изброени формати („pdf“, „jpg”, „xls”) или е 

достатъчен един от тези формати? 

 Въпрос 4. Като цяло между списъка с документи, описани в 

Приложение № 12а към чл. 35, ал. 2, т. 3 от Наредба № 20 от 

27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020 г., и списъкът с документи, описани в Раздел 24. 

„Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“ от Условия за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 

по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г., се наблюдава разминаване. 

Кой списък следва да бъде използван за подготовка на 

проектно предложение по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-4.001.  

Благодаря Ви предварително!  

 

 

 

 

 

 

4. Редът и условията за провеждане на процедура 

чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ от Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. се уреждат чрез насоките (условия за 

кандидатстване и условия за изпълнение на одобрени 

проекти), утвърдени със Заповед № РД 09-79 от 

09.02.2018 г. на ръководителя на УО на ПРСР. 
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Публикувано на 02.03.2018 г. 

№ 12, 

22.02.2018 г. 
Павел Дочев (p_stanimirov@abv.bg) 

 

Имам следните въпроси, които се отнасят до УСЛОВИЯТА 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“: 

 

1. Раздел 13.2 Условия за допустимост на дейностите в 

т.3 е указано, че „Проектите, представени от 

признати групи или организации на производители 

или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 

9 "Учредяване на групи и организации на 

производители" от ПРСР 2014 – 2020 г., трябва да 

са пряко свързани с основната земеделска дейност 

на всеки член и с основната земеделска дейност за 

групата/организацията”. Какво е определението за 

„основна земеделска дейност на всеки член”?  

1.1  Например: ако член на организацията има 100 дка 

зърнени култури и 20 дка етерично маслени култури как ще 

бъде определена основната дейност на земеделския 

стопанин?  

1.2  При определянето на основната дейност имат ли 

отношение приходите от продажби от различните култури в 

земеделското стопанство на ЧЗС?  

1.3  Ако предмет на инвестицията е основната дейност на 

организацията на производителите, в случая, преработка на 

 

 

1. При обработка на проектните предложения по 

процедурата, подадени от признати 

групи/организации на производителите, ще се вземат 

предвид площите, засети, засадени със съответни 

култури или животните с които членовете участват в 

групата/организацията в съответствие с разпоредбите 

на Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и 

реда за признаване на организации на производители 

на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за 

условията и реда за одобряване и изменение на 

одобрените оперативни програми и Наредба № 12 от 

05.05.2015 г. за условията и реда за признаване на 

организации на производители на земеделски 

продукти, асоциации на организации на 

производители и междубраншови организации и на 

групи производители. Съответните площи/животни, с 

които членовете участват в групата/организацията, 

следва да бъдат посочени в бизнес планът и 

Приложение № 16 от Условията за кандидатстване 

към проектното предложение.  

Също така, моля да обърнете внимание на Заповед 

РД 09-186 от 26.02.2018 г. на Ръководителя на УО на 

ПРСР и допълненото Приложение № 6 към 

mailto:p_stanimirov@abv.bg
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етерично маслени култури и всеки един от членовете на 

групата има собствени насаждения от етерично маслени 

култури, и в бизнес плана са посочени само площите от 

етерично маслени култури, независимо от размера на 

площите на културите, суровината от които е предмет на 

инвестицията за преработка и независимо от размера на 

площите на другите култури, отглеждани в стопанството, то 

счита ли се за изпълнено условието за допустимост, 

посочено в Раздел.13.2, т. 3? 

2.        По отношение на т. 33 и 34 от раздел 24.1 от Усовия 

за кандидатстване: Офертите се представят в „pdf“, „jpg”, 

„xls” или електронно подписани с квалифициран електронен 

подпис (КЕП)? Възможно ли е след предоставяне на 

запитването, офертата от съответния/те оферент/и да бъдат 

получавани по ел. поща на кандидата, подписани с КЕП от 

упълномощено лице на оферента и съответно представени в 

ИСУН по този начин? 

3.        По отношение на т. 35 от раздел 24.1 от Усовия за 

кандидатстване: Изисква се представяне на решение за 

избор на доставчик. В случай, че актива или доставките са в 

списъка с референтни стойности и е необходимо да се 

представи само една оферта, то в този случай представя ли 

се решение за избор на оферент? 

4.        По отношение на приоритет 4 от Критерии за подбор, 

относно изискването за представяне на био сертификати за 

съществуващи преработвателни предприятия, 

Условията за кандидатстване във връзка с 

информацията, която се попълва от кандидати – 

признати групи/организации на производители. 

 

 

2. Виж отговор на въпрос № 2 по запитване № 7 от 

20.02.2018 г.  

 

 

 

 

 

 

3. Не. В този случай, кандидатът не представя 

документ по т. 35 от Раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ от Условията за кандидатстване. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Да, ако кандидатът представи сертификат за 

биологично производство на готов продукт, който 

съответства на предвидения в производствената 
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произвеждащи биосертифициран продукт и кандидатстващи 

за увеличаване на капацитета на предприятието с 

производство на био продукти. Същите няма как да 

представят сертификат за био продукция, която още не се 

произвежда. Сертификати се издават само за 

произвежданата с настоящия капацитет на предприятието 

продукция. За новите количества такъв сертификат може да 

се получи след инсталиране на необходимото технологично 

оборудване и стартиране на новото производство. В този 

случай ще бъдат ли присъдени точки по този критерии на 

горепосочените предприятия? 

5.        Новосъздадено предприятие, което преработва 100 % 

собствена и био сертифицирана суровина – посочено е, че 

документът се представя само от съществуващи 

предприятия, но въпросът е дали новосъздаваните 

предприятия ще бъдат оценени по този критерий? 

6.        В случай на кандидат е организация на производители 

– част от членовете са частни земеделски стопани / ЧЗС/ и 

не са длъжни да подават отчети в НСИ (водят едностранно 

счетоводство), но отговарят на условията по критерий за 

подбор № 8.1 – в този случай ЧЗС не могат да представят 

отчет за заети лица и средства за работна заплата, заверен от 

НСИ. Възможно ли е да се представи отчет за заети лица, 

заверен само от ЧЗС или друг еквивалентен документ 

(например справка от НАП), доказващ че се отговаря на 

условията на критерий за подбор № 8.1? 

програма (независимо от посоченото количество).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В този случай, кандидатът следва да представи 

декларация за видовете и количества суровини 

(Приложение № 18), придружена със сертификат за 

биологично производство, в който фигурират 

изрично посочените за преработка суровини, за да 

бъде оценено проектното предложение по критерия. 

 
 

6. Съгласно чл. 20, ал. 3 от Глава четвърта 

„Задължения за предоставяне на данни за 

статистически изследвания“ от  Закона за 

статистиката: „Задължението по ал. 1 имат и 

физическите лица, включително земеделските 

стопани, за осъществяваната от тях стопанска 

дейност“.  
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Благодаря предварително за предоставените разяснения по 

горепосочените въпроси! 

Поздрави  

Павел Дочев 

 

В тази връзка, за членовете на групата/организацията 

на производителите, които не попълват отчет за заети 

лица и средства за работна заплата, ще се допуска да 

бъде представен Годишен отчет за дейността на 

предприятията, несъставящи баланс за предходни 

три години по образец (2015/2016/2017 г.), заверен от 

НСИ. Информацията, необходима за преценка за 

съответствие с критерии за подбор 8.1/8.2 се съдържа 

в Справка 2 „Заети лица“ на посочения по-горе отчет. 

№ 13, 

22.02.2018 г. 
ВелиАгро Консулт ЕООД (veliagroconsult@gmail.com) 

 

Здравейте, 

Въпроса ни е насочен към критериите за подбор № 4.1 и № 

5.1 - ако кандидата има договор за аренда на земя с насадени 

култури, който са сертифицирани като биологични и имат 

сертификат за био-суровина, но сертификата е издаден на 

фирмата, която ги отдава под аренда, това означзва ли, че 

кандидата ще получи максималният брой точки, тоест 20 т., 

ако изпълни сътветно условията на тези критерии. 

  

С Уважение: 

/ВелиАгро Консулт ЕООД/ 

 

 

 

 

Сертификатът за био суровина по т. 2 от Раздел 24.2 

„Специфични документи, доказващи съответствие с 

критериите за подбор“ следва да е издаден и 

представен на името на кандидата за подпомагане по 

процедурата. 

Във връзка с поставения въпрос относно критерий за 

подбор 5.1 „Проекти, насърчаващи интеграцията на 

земеделските стопани“, моля да обърнете внимание 

на т. 2 от Раздел 27 „Допълнителна информация“ от 

Условията за кандидатстване.  

 

 

№ 14, 

22.02.2018 г. 

 

ВелиАгро Консулт ЕООД (veliagroconsult@gmail.com) 

 

 

Съгласно т. 44 от Приложение № 21 „Използвани 

съкращения“ на Условията за кандидатстване: 

mailto:veliagroconsult@gmail.com
mailto:veliagroconsult@gmail.com
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Здравейте, 

Въпроса ни е насочен към критерии за подбор № 9. 

Предприятието кандидат има 3 приключени финансови 

години. За 2015 финансова година има реализирани приходи 

от продажба на стоки и услуги, но няма реализирани 

приходи от продажби на продукция. За 2016 г. и 2017 г. има 

приход от продажба на продукция от реализиран износ. Би 

ли взело предприятието съответните приоритет според 

зависимост от процента на износа. 

  

С Уважение: 

/ВелиАгро Консулт ЕООД/ 

 

„Процентът на приходите на кандидата за 

предходните три финансови години от реализиран 

износ и/или вътрешно-общностни доставки“ се 

изчислява като съотношение между приходите от 

износ и вътрешнообщностни доставки на 

произведени или преработени селскостопански 

продукти спрямо общите приходи от продукция за 

последните три финансови години преди годината 

на публикуване на обявата за откриване на 

процедура чрез подбор“. 

В тази връзка, приходите от продажби на стоки и 

услуги не се вземат предвид при изчисляване на 

съотношението на приходи от износ или 

вътрешнообщностни доставки на произведена или 

преработена селскостопанска продукция спрямо 

общите приходи от продукция. 

Моля да се запознаете с Таблица В „Приходи на 

кандидата от реализиран износ или 

вътрешнообщностни доставки“ към Приложение № 6 

– Бизнес план. 

№ 15, 

22.02.2018 г. 
Борис Михайлов (brsmihaylov@gmail.com)  

 

Въпрос относно критерий за подбор № 9: 

Критерият е насочен към съществуващи предприятия с 

разширен достъп до пазари, но мисля че ограничава и не 

дава предимство на предприятия, които имат 2 приключени 

 

 

Съгласно т. 19 от Раздел 27 „Допълнителна 

информация“ на Условията за кандидатстване: 

„Кандидати с проекти, насърчаващи интеграцията 

на земеделските производители и преработвателни 

mailto:brsmihaylov@gmail.com
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години и независимо че имат износ и достъп до други 

пазари не взимат предимство по този критерии. В т. 27 

„Допълнителна информация“ не са пояснени условията, при 

които кандидат получава точки по критерии за подбор № 9 

във връзка с поставения въпрос.  

 

предприятия с разширен достъп до пазари за 

произвежданата от тях продукция, включително 

експортна активност може да са само лица, които 

имат три приключени финансови години“. 

Съгласно т. 44 от Приложение № 21 „Използвани 

съкращения“ на Условията за кандидатстване: 

„Процентът на приходите на кандидата за 

предходните три финансови години от реализиран 

износ и/или вътрешно-общностни доставки“ се 

изчислява като съотношение между приходите от 

износ и вътрешнообщностни доставки на 

произведени или преработени селскостопански 

продукти спрямо общите приходи от продукция за 

последните три финансови години преди годината 

на публикуване на обявата за откриване на 

процедура чрез подбор“.  

 

№ 16, 

22.02.2018 г. 
Николай Колев (nikol_nkk@abv.bg)  

 

Съгласно Условията за кандидатстване 

13.2 Условия за допустимост на дейностите: 

25. Инвестиции по т. 24, включително проекти с инвестиции 

за производство на електрическа и/или топлинна енергия 

или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива 

и течни горива от биомаса, се подпомагат, ако са за 

собствено потребление и същите не надхвърлят 

 

 

Не. Разпоредбата на т. 25 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ на Условията за 

кандидатстване касае капацитета на инсталации за 

топлинна и/или електрическа енергия, произвеждани 

от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 

mailto:nikol_nkk@abv.bg
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необходимото количество енергия за покриване нуждите на 

предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да 

надвишава мощност от 1 мегават. 

Въпросът ни е: Когато  необходимата  топлинна енергия, за 

покриване нуждите на предприятието, надвишава 1 мегават, 

допустима ли е инвестиция за производство на топлинна 

енергия  чрез преработка на биомаса над 1 мегават. 

Николай Колев 

№ 17, 

23.02.2018 г. 
Деси Матеева (dessima@abv.bg)  

 

1. Предприятие А и предприятие Б осъществяват своята 

дейност на един и същи пазар. Предприятие А е 100% 

собственост на лицето Х /на физическо лице/, като лицето Х 

е и Управител на предприятие А. Предприятие Б е 50% 

собственост на същото лице Х /физическо/ и 50% 

собственост на друго хицическо лице, като лицето Х е 

Управител и на предприятие Б. Следва ли да се смята, че 

предприятие А и предприятие Б са предприятия партньори 

и/или свързани дружества? 

 

2. Когато кандидатът е Едноличен търговец и предвижда в 

проектното си предложение СМР дейности, а собствеността 

на имота, върху който ще се строи е на негово име като 

физическото лице, в този случай - необходимо ли  е 

физическото лице да учредява право на строеж на 

едноличния търговец? 

 

 

Моля да се запознаете с указанията за попълване на 

декларацията по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 

средни предприятия. Целта на разясненията по чл. 5, 

ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. е да се предоставят 

пояснения по условията за кандидатстване, а не 

юридически консултации по конкретни казуси за 

отделните кандидати. 

mailto:dessima@abv.bg


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

24 
 

 

№ 18, 

26.02.2018 г. 
Деси Матеева (dessima@abv.bg)  

 

Предприятие А (ЕООД) и предприятие Б  (акционерно 

дружество) осъществяват своята дейност на един и същи 

пазар. Предприятие А е 100% собственост на физическото 

лице Х, като физическото лице Х е и Управител на 

предприятие А. Предприятие Б е 50% собственост на 

същото физическо лице Х и 50% собственост на друго 

физическо лице, като лицето Х е Управител и на 

предприятие Б. Следва ли да се смята: 

Въпрос 1.: Че предприятие А и предприятие Б са 

предприятия партньори по линия на физически лица 

съгласно Закона за МСП, тъй като съгласно указанията за 

попълване на декларация за малки и средни предприятия, 

партньорство между фирми по линия на физически лица не 

съществува, независимо че оперират на един и същ 

вертикален и хоризонтален пазар? Важно за уточнение е, че 

лицето Х, което е управител и на двете фирми, няма 

решаващо влияние при взимане на решенията във фирма Б 

съгласно актуалния учредителен акт на дружеството. 

Стратегическите решения в предприятие Б се взимат от 

мнозинство в Общото събрание, каквото мнозинство 

управителят не притежава, тъй като притежава 50% от 

дяловете. 

 

 

Моля да се запознаете с указанията за попълване на 

декларацията по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 

средни предприятия. Целта на разясненията по чл. 5, 

ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. е да се предоставят 

пояснения по условията за кандидатстване, а не 

юридически консултации по конкретни казуси за 

отделните кандидати. 

№ 19,  Любо Дончев (lubo2806@gmail.com)   

mailto:dessima@abv.bg
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26.02.2018 г.  

Здравейте, 

Ако фирмата желаеща да кандидатства по 4.2 е ЗП, но СПО 

е под 8000 евро, има ли проблем да кандидатства като ЮЛ 

без качеството си на ЗП.  

Или по друг начин казано, в Условията за Кандидатстване в 

11.1 (Критерии за Домупстимост на кандидатите)   

"в) еднолични търговци и юридически лица, различни от 

кандидатите по т. 1, б. „а“ и т. 1, б. „б“. "  

"2. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския 

закон или Закона за кооперациите." 

Т.е изпълнява т.1, б. "в" и т.2.  

Също така по мярката може ли са се кандидатства за 

създаване на нова дейност.  

Мерси 

Поздрави  

Л. Дончев 

 

 

 

1. Земеделски стопани, регистрирани по реда на 

Наредба № 3/1999 г., чиито стопанства са с 

икономически размер под 8 000 евро стандартен 

производствен обем (СПО) са допустими за 

подпомагане за инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти в рамките на подмярка 

4.2.2 от Тематичната подпрограма за малки 

земеделски стопанства.  

 

2. Няма пречка съществуващо предприятие или 

земеделски стопанин да кандидатства за подпомагане 

по процедурата за нова дейност, попадаща в обхвата 

на допустимост, съгласно Условията за 

кандидатстване. 

№ 20,  

26.02.2018 г. 
Камелия Димитрова (kamelia.d.dimitrova@abv.bg)  

 

Здравейте, 

Във връзка с текущия прием на проектни предложения по 

Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти", е налице следният въпрос, 

свързан с документите за кандидатстване: 

В раздел 24.1 Списък с общи документи от НАСОКИТЕ за 

 

 

 

1. Документът по т. 16 от Раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ може да бъде представен най-късно в 

срока по т. 7 от Раздел 21.2 „Оценка на 

административно съответствие и допустимост“ от 

Условията за кандидатстване единствено в случаите, 

mailto:kamelia.d.dimitrova@abv.bg
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кандидатстване, точка 16, към датата на кандидатстване, 

кандидат-бенефициентите трябва да предоставят следния 

документ: 

 

 "Решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда/решение по оценка на въздействие върху околната 

среда/решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка/становище по екологична 

оценка/решение за преценка на вероятната степен на 

значително отрицателно въздействие/решение по оценка за 

съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния 

орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда 

на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или 

Закона за водите." 

 

В скоби под документа са описани и условията, при които 

трябва да се предостави, а именно:  

 

"(представя в случаите, когато издаването на документа 

се изисква по ЗООС и/или по Закона за водите). Представя 

се във формат „pdf“ или „jpg“ (Към датата на 

кандидатстване може да се представи входящ номер на 

искане за издаване от съответния орган само в случаите 

когато проектното предложение не включва строително-

монтажни работи). (Когато този документ не е 

когато проетното предложение не включва разходи 

за строително-монтажни работи (СМР).  

Ако проектното предложение включва разходи за 

СМР, документът следва да бъде представен към 

датата на подаване на проектното предложение, като 

в този случаи не се допуска прилагане на входящ 

номер на искане за издаване от съответния орган. 

 

2. Не, не е предвидена такава възможност. 

Непредставяне на задължителен изискуем документ е 

основание за отхвърляне на проектното 

предложение. 
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представен към датата на подаване на проектното 

предложение, кандидатът трябва да го представи най-

късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2)" 

 

Въпрос:  

1. Да разбираме ли, че когато е налице проект с включени 

СМР, задължително до датата на подаване на проектното 

предложение трябва да е налице окончателно становище от 

всички съгласувателни процедури и евентуално, в случай, че 

не е приложено към документите за кандидатстване, то ще 

се изиска допълнително, но ще се следи датата на издаване 

да бъде преди подаване на проекта в ИСУН? 

 

2. Възможно ли е проект с включени СМР да подаде Вх. 

номер на уведомлението до РИОСВ и в срока по т. 7 от 

Раздел 21.2 да се представи становището, което ще бъде с 

дата след подаване на проекта? Какво ще се случи с проекти 

с включени СМР и НЕ налични окончателни становища по 

т. 16 от документите към датата на кандидатстване? 

 

Благодаря предварително! 

Камелия Димитрова 

 

№ 21,  

26.02.2018 г. 
Пресиян Рашков (rashkov@eufund.bg) 

 

Във връзка с кандидатстване на потенциален бенефициер по 
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процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ от мярка 4 

„ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ от Програма 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, 

имаме следния въпрос: 

 

Във връзка с документ No 1 от раздел 24.2 Списък с 

документи, доказващи съответствие с критериите за подбор 

на проекти, а именно „Удостоверение за ползван патент 

и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на 

инвестиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013, 

издадено в рамките на четири години преди датата на 

подаване на проектното предложение. (Представя се, в 

случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор 

№ 2.2)“, допустимо ли е на етап подаване на проектното 

предложение да бъде представен входящ номер на Заявка за 

регистрация на полезен модел от Патентно ведомство на Р 

България, а самият документ за регистрация да бъде 

представен в срока по т. 7 от Раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване? Ако съответният кандидат го представи в 

този срок, то той ще получи ли точки по критерий за подбор 

No 2.2? 

 

Поздрави, 

Пресиян Рашков 

Документите от Раздел 24.2 „Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на 

проекти“ към Условията за кандидатстване се 

представят задължително към датата на подаване на 

проектното предложение. 

Не е предвидена възможност за предоставяне на 

съответните документи на по-късен етап в т.ч. на 

входящ номер на искане за издаване от съответния 

орган. 
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№ 22,  

26.02.2018 г. 
Стоян Трушков (stru@abv.bg)  

 

В   публикуваните УСЛОВИЯ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ  като допустими дейности са 

изброени и следните такива: 

гроздова мъст, вино и оцет: 

 Гроздова мъст в процес на ферментация или в 

процес  на  задържане на ферментацията по друг 

начин, освен чрез  прибавяне на 

алкохол                                          

 Вино от прясно грозде; гроздова мъст с ферментация 

в процес  на задържане чрез прибавяне на алкохол (в 

това число мъст)    

 Други ферментирали напитки (например сайдер, сок 

от круши и  медовина)                                                     

 Етилов алкохол или неутрални видове спирт, било 

денатурирани  или не, с различен градус  предишен 

получени от селскостопански продукти, посочени в 

Приложение I от договора, с изключение на ликьори 

и други спиртни напитки и сложни алкохолни 

субстанции (известни като "концентрирани 

екстракти") за производство на напитки        

 Оцет и заместители на оцета      

 

Искаме да кандидатствуваме за изграждане на пивоварна. 

 

 

Производството на пиво не попада в обхвата на 

допустимите за подпомагане сектори по процедура 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ от Програма за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г. 

Моля да обърнете внимание на възможностите, които 

предоставя Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). 
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Попадат ли продуктите на пивоварната в допустимите по-

горе дейности?   

В очакване на Вашия отговор, 

С уважение, 

Стоян Трушков  

 

№ 23,  

27.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлина Ветрилова (office@evroprogrami.com)  

 

Във връзка с попълване на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ 

И КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ (Приложение № 18 към 

Условия за кандидатстване), бих искала да попитам – 

поставяте ли ограничения относно декларирания очакван 

среден добив от декар? Така например, според данни на 

отдел „Агростатистика”, към МЗХГ, средните добиви от 

лавандула за страната са не повече от 350 кг/дка. 

Кандидатът обаче очаква добив на лавандула от поне 700 

кг/дка от стопанството си.  За да докаже кандидатът, че ще 

разполага с най-малко 50 % осигурена суровинна база по 

видове основни земеделски суровини, допустимо ли е да 

заложи в Декларацията (Приложение № 18) среден добив от 

700 кг/дка, вместо 350 кг/дка. Ако е допустимо, как ще се 

проследява дали кандидатът добива заложените 750 кг/дка? 

Отговорът на въпроса касае изпълнение на изискванията по 

точка 12 и 13 към т. 13.2 от Условията за кандидатстване, 

както и т.5.1 към точка 22.1. Критерии за подбор. 

  

 

 

Кандидатите, които предвиждат преработка на 

собствена продукция, задължително следва да 

обосноват сформирането на добивите по видове 

суровини, като представят информация, съотносими 

документи/доказателства/използваните източници - 

агропазарна статистика, публична информация от 

браншови организации, др. 
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С уважение, 

Павлина Ветрилова 

Консултант "Европейски програми" 

 

ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД 

№ 24,  

27.02.2018 г. 
Ива Александрова (alexandrovai@elana.net)  

 

Във връзка с публикуваните отговори на въпроси, свързани 

с насоките за кандидатстване по процедура № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. и по-конкретно 

отговор на въпрос № 7.3, моля да разясните следното: 

1.    Каква в дефиницията на „новорегистрирано 

предприятие“ и съвпада ли тя с дефиницията на 

„новообразувано предприятие“ съгласно ЗМСП ? 

2.       За да получи точки по критерий за подбор №4 

кандидат, преработвател на конвенционален пчелен мед, 

който кандидатства с проект за изграждане на нова 

производствена сграда, в която ще преработва само 

биологично сертифицирана суровина пчелен мед, 

достатъчно ли е ако представи документи, удостоверяващи 

наличието на най-малко 75% биологична суровина, 

придружена със сертификат за биологично производство на 

суровината? 

 

Допълнителен въпрос: В списъка с документи съгласно 

 

 

 

1. Под „съществуващи предприятия“ в контекста на 

изискуемите документи по т. 3 от Раздел 24.2  следва 

да се има предвид предприятия, които извършват 

преработка на селскостопански продукти и 

произвеждат земеделски продукти и храни по 

биологичен начин. За да получат точки по 

съответния критерий, кандидатите-съществуващи 

предприятия следва да представят сертификат за 

биологично производство на готов продукт/и и 

проектното предложение да е насочено към 

производството на същия/те готови продукт/и. 

 

2. Да. В случай че кандидатът е преработвател на мед 

(който не е биологично сертифициран), за да получи 

точки по критерий за подбор 4 „Проекти за 

преработка на биологични суровини и производство 

на биологични продукти“ следва да приложи към 

mailto:alexandrovai@elana.net
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Раздел 24.2 не фигурира Декларация за неприложими 

документи (приложение N24, а в образеца на декларацията е 

N23). Този документ не фигурира и в падащото меню в 

системата ИСУН. По какъв начин кандидатите прилагат 

тази декларация? 

 

Поздрави, 

проектното предложение документите, описани в т. 2 

от Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи 

съответствие с критериите за подбор на проекти“. 

3. Декларацията по Раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“  от условия за кандидатстване съгласно 

приложение № 24 се отнася единствено до 

документите, които са неприложими в съответния 

раздел. Съответната декларация се прилага на 

мястото на задължителен изискуем документ, който 

се явява неприложим за кандидата/проектното 

предложение с цел да се финализира проектното 

предложение. 

Съответната декларация не се прилага при попълване 

и прикачане в ИСУН на документи съгласно раздел 

24.2 „Списък с документи, доказващи съответствие с 

критериите за подбор на проекти“. Документите по 

раздел 24.2 са задължителни за прилагане към 

проектното предложение, но не са отбелязани като 

такива в ИСУН. 

№ 25,  

28.02.2018 г. 
Иван Делгянски (office@konpaks.com)  

 

Здравейте, 

Обръщам се към Вас със следния казус: 

През 2015 година подадох пакет с документи за участие по 

 

 

 

Съгласно т. 4 от Раздел 14.2 „Условия за 

допустимост на разходите“ към Условията за 

mailto:office@konpaks.com
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програма 4.2. като проекта ми  включваше СМР със 

съответните части: 

-          Архитектурна 

-          Конструктивна 

-          Геодезическа 

-          Вертикална планировка 

-          Ел 

-          Технологична 

-          ОВ 

-          Хладилна 

-          ЕЕ 

-          ВиК 

-          Пожарна безопасност 

Запитванията ми за оферти, офертите, договорите и 

платените фактури са от 2015. Съответно и разрешението ми 

за строеж от общината е издадено 2015година. Понеже 

проекта ми събра 53 точки и не се класира аз го отеглих с 

молба до ДФЗ с намерение да го подам отново на приема 

който беше насрочен за 2017 година, като през това време 

направих  промени по архитектурния проект включващи 

добавяне на ограда, промяна на технологично оборудване, 

инсталации, и газифициране на машини и съоражения, също 

и промени по технологичния проект. Съответно за тези 

промени съм направил запитвания за оферти по Приложение 

№9 към чл.30 ал.11 и са от дата Юни/2017г. Съответно на 

тяхна база имам оферти, договори и платени фактури които 

кандидатстване: „Разходите по т. 11 от Раздел 14.1 

„Допустими разходи“ са допустими, ако са 

извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., 

независимо дали всички свързани с тях плащания са 

направени към момента на кандидатстване“. 

Запитването за оферта към Наредба 20 от 27 

октомври 2015 г. съдържа идентична информация със 

запитването съгласно Приложение № 10 към 

Условията за кандидатстване, поради което в 

съответния случай няма пречка съответните 

документи: запитвания, договори, фактури да бъдат 

признати. 

По отношение на допустимостта на предварителните 

разходи, следва да имате предвид, че окончателно 

решение ще бъде взето от Оценителната комисия, 

която ще разполага с цялата необходима 

информация. 
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също са с дата 2017 година. 

Питането ми е: 

Наред с всички нови документи мога ли сега да подам 

запитванията, офертите и договорите от 2015 и 2017 и ще 

бъдат ли зачетени фактурите от 2015 и 2017 като 

предварителен разход? 

Благодаря Ви предварително. 

С уважение 

Иван Делгянски 

№ 26,  

28.02.2018 г. 
Деси Матеева (dessima@abv.bg)  

 

Няколко въпроса, касаещи Критерии и методика за оценка 

на проектните предложения по мярка 4.2. 

1. Съгласно критерий 9 „Проекти, насърчаващи 

интеграцията на земеделските производители и 

преработвателни предприятия с разширен достъп до 

пазари за произвежданата от тях продукция, 

включително експортна активност“  се взимат 

предвид приходите на кандидата за предходните три 

финансови години от реализиран износ и/или 

вътрешно общностни доставки на произведени или 

преработени селскостопански продукти. Кои приходи 

на кандидата се взимат предвид – нетните приходи от 

продажба на продукция /код 15110 от ОПР/ или 

приходи от оперативна дейност /код 15000 от ОПР/? 

Каква е формулата за изчисление на дела на 

 

 

 

 

1. Моля да обърнете внимание на Таблица В 

„Приходи на кандидата от реализиран износ или 

вътрешнообщностни доставки“ към Приложение № 

6.  

При реализиран износ или вътрешнообщностни 

доставки на произведена или преработена 

селскостопанска продуцкия от 10 % спрямо общите 

приходи от продукция кандидата ще получи 10 т., 

при реализиран износ от 25 % спрямо общите 

приходи кандидата ще получи 12 т.,  а при 

реализиран износ от 50 % спрямо общите приходи 

кандидата ще получи 13 т.  
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приходите от износ и вътрешнообщностни доставки? 

За всяка година – 2017,2016 и 2015г. – кандидатът 

следва да има дял в посочения диапазон от 2-10% / 

10-25%/ 25-50%/ над 50% - или посоченият дял се 

изчислява като средноаритметично число за 

2017,2016 и 2015 г? 

2. Съгласно т. 27. Допълнителна информация 

„Кандидати, които извършват преработка на 

селскостопански продукти по критериите за подбор 

№ 8.3 и 8.4 са предприятия, чиято дейност за всяка 

една от предходните три календарни години, 

предхождащи годината на публикуване на обявата за 

откриване на процедура чрез подбор на проектни 

предложения (2015, 2016 и 2017 г.), е с код съгласно 

Класификация на икономическите дейности (обн., 

ДВ, бр. 107 от 18.12.2007 г.), свързан с преработка на 

селскостопански продукти....“ От определението не 

става ясно дали става въпрос за основен код на 

дейност или допълнителен код на дейнсот. 

Съществуват предприятия с по 2, 3 и повече кодове 

на икономическа дейност. И тъй като КИД-а се 

определя от размера на приходите от отделните 

икономически дейности, в повечето случаи дори 

при  преработвателни предприятия основният КИД е 

търговия от продажба на произведена продукция, а 

преработвателната им дейност е с допълнителен код, 

 

 

 

 

 

2. Условието, посочено в т. 9 от Раздел 27 

„Допълнителна информация“ се отнася до основна 

или допълнителна икономическа дейност/и на 

кандидата съгласно Класификация на 

икономическите дейности (КИД 2008) за предходни 

три отчетни години. По този начин е осигурена 

възможност, предприятия които извършват 

едновремнно различен вид дейности, в т.ч. 

преработка на селскостопански продукти да получат 

предимство по процедурата. 
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определян  с по-нисък дял на приходите. Въпросът е - 

основен ли трябва да е преработвателния КИД за 

трите години, или може да е и допълнителен? 

3. Съгласно критерий 2.1. „Инвестициите по проекта 

водят до повишаване на енергийната ефективност с 

минимум 10 % за предприятието“ за целта се 

прилагат Доклад и Резюме за отразяване на 

резултатите от енергийно обследване на 

промишлената система съгласно НАРЕДБА № Е-РД-

04-05 от 2016 г. Тъй като има преработватели с 

огромен разход на енергия /над 1 МВ/, внедряването 

на нови и/или модернизиране на наличните 

мощности в един определен етап от технологичния 

процес няма да доведе до повишаване на енергийната 

ефективност с минимум 10 % за цялото 

предприятието, а това повишаване ще касае 

единствено разглеждания етап от технологичния 

процес. Въпросът е ще се вземат ли точки по 

критерия, ако Докладът и Резюмето за отразяване на 

резултатите от енергийно обследване на 

промишлената система докажат спестявания от над 

10% не за цялото предприятие, а например за етап 

сушене/ или етап бланширане и т.н. за който 

технологичен етап са предвидените инвестиционни 

разходи по проекта? 

4. Допустимо ли е част от общата суровинна база /тази 

 

 

 

 

3. Докладът и резюмето за отразяване на резултатите 

от енергийното обследване се изготвят в 

съответствие с  изискванията и условията в Наредба  

№ Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне 

на показателите за разход на енергия, енергийните 

характеристики на предприятия, промишлени 

системи и системи за външно изкуствено осветление, 

както и за определяне на условията и реда за 

извършване на обследване за енергийна ефективност 

и изготвяне на оценка на енергийни спестявания и се 

отнасят до повишаване на енергийната ефективност 

на цялото предприятие. 
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извън изискваните 30% от собствена продукция 

и/или от регистрирани земеделски стопани/ да бъде 

осигурявана с договори за покупка от търговци? 

Въпросът касае преработвателите на диворастящи 

билки, тъй като те закупуват суровината си предимно 

от търговци, а не от ЗП, тъй като ЗП отглеждат само 

култивирани билки. 

5. Ако кандидатът към момента на кандидатстване не 

разполага със сертификат за биологично 

производство и към момента производството му е 

изцяло конвенционално, но предвиди в проектното си 

предложение да изкупува над 75% биологични 

суровини, ще вземе ли точки по критерий 4.1.? Има 

ли срок, в който кандидатът следва да получи 

сертификат за производството си съгласно 

посоченото такова в бизнес плана? 

4. Кандидатът следва да докаже наличието на най-

малко 50 % осигурена суровинна база по видове 

основни земеделски суровини, съгласно 

производствената програма за първата прогнозна 

година от изпълнение на бизнес плана, като най-

малко 30 на сто от общата суровинна база трябва да е 

от собствена продукция и/или от регистрирани 

земеделски стопани. В указанията не е предвидено 

изискване за произхода на останалите 20 % от 

необходимата суровина. 

Моля да имате предвид, че преработката на 

диворастящи билки не попада в обхвата на 

допустимите за подпомагане дейности по 

процедурата. 

 

5. От поставения въпрос не става ясно дали 

кандидатът е производител или преработвател на 

селскостопанска продукция. Също така не става ясно 

за производството на какъв продукт се предвижда да 

се кандидатства за подпомагане по процедурата 

поради което не може да се предостави еднозначен 

отговор. 

Публикувано на 09.03.2018 г. 

№ 27,  

01.03.2018 г. 
Лили Борисова (liliborisova2016@gmail.com)  

Във връзка с публикувани насоки за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001 - 4.001 по подмярка 4.2, моля 

 

Условието по т. 13 от Раздел 27 „Допълнителна 

информация“ предвижда възможност за признаване 

mailto:liliborisova2016@gmail.com
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да ми отговорите на следния въпрос: 

По Критерий 5 от Раздел “Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения” - Проекти с инвестиции за 

насърчаване на кооперирането и интеграцията между 

земеделските стопани и предприятия от преработвателната 

промишленост е заложено минимално изискване 

предприятието на кандидата да предвижда в бизнес плана 

преработката на минимум 65% собствени или на членовете 

на групата/организация на производители или на 

предприятието суровини (земеделски продукти).  

Едноличен собственик на капитала на търговското 

дружество-кандидат е друго търговско дружество, което 

притежава или ще притежава животновъден обект за 

производство на сурово мляко. Съответно кандидатът е 

регистриран като земеделски стопани най-малко две години 

преди датата на кандидатстване. Кандидатът ще получи ли 

точки по Критерий 5, ако същият предвижда да преработва 

65% суровина-сурово мляко, произведена от търговското 

дружество, което се явява едноличен собственик на 

капитала му? 

 

на обстоятелствата единствено на физическото лице, 

което е едноличен собственик на капитала на 

кандидата - ЕООД.  

№ 28,  

01.03.2018 г. 
Кремена Раднева (kremena@icg.bg)  

 

Във връзка с публикувани условия за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2.:  

 

 

 

Не се допускат изключения по отношение на 

представяне на задължителни изискуеми документи, 

посочени в Раздел 24.1 „Общи документи“ към 

mailto:kremena@icg.bg
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В т.24.1 Списък с общи документи, т.15, кандидатите следва 

да представят „Предварителни или окончателни договори с 

описани вид, количества и цени на готовата продукция като 

доказателство, че е осигурена реализацията на най-малко 50 

% от продуктите на преработвателното предприятие 

съгласно производствената му програма за първата 

прогнозна година от бизнес плана след изплащане на 

финансовата помощ…“.  

Кандидатът е лице, регистрирано по ТЗ и в рамките на едно 

дружество извършва преработка и продажба на повече от 

50% от продукцията си в собствена магазинна мрежа. 

Какъв вид договор и/ или друг документ да представим за 

реализация на продукцията си? 

 

Поздрави, Кремена Раднева 
 

Условията за кандидатстване. 

№ 29,  

01.03.2018 г. 
Красимир Милев (k.milev@vocaconsult.com)  

 

Уважаеми Господа, 

Във връзка с т. 13, Раздел 27. Допълнителна информация от 

Условия за кандидатстване по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, а 

именно: 

„13. За едноличните дружества с ограничена отговорност, 

които не са регистрирани или са регистрирани през 

 

 

 

Едноличният търговец е допустим кандидат по 

процедурата и има възможност самостоятелно да 

кандидатства за подпомагане. 

Условието в т. 13 към Раздел 27 „Допълнителна 

информация“ е включено с цел да не се 

дискриминират земеделските стопани-физически 

лица, които биха желали да извършват преработка. 

mailto:k.milev@vocaconsult.com
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текущата или годината, предхождаща годината на 

кандидатстване, като земеделски стопани по реда на 

Наредба № 3 от 1999 г., се признават обстоятелствата по 

критериите за подбор за подбор № 5, 8.1, 8.2, 9 и по т. 2 и на 

физическото лице, което е едноличен собственик на 

капитала. Физическото лице, собственик на капитала се 

задължава за срока за мониторинг да запази средносписъчен 

брой на персонала, с който кандидатът е доказал 

съответствие с минималното изискване по критериите за 

подбор № 8.1, 8.2 за най-малко 5 лица.” 

 

Искам да попитам означава ли, това че понятието 

„физическо лице, което е едноличен собственик на 

капитала” по смисъла на т.13, обхваща и еднолични 

търговци, а не само физически лица земеделски стопани ?  

 

Поздрави  

Красимир Милев 

Съгласно чл. 2, т. 1 от Търговския закон: „Не се 

смятат за търговци физическите лица, занимаващи 

се със селскостопанска дейност“. 

В тази връзка за целите за подпомагане по 

подмярката е предвидена възможност да се 

признават обстоятелствата като физическо лице, 

когато кандидат е ЕТ или ЕООД (чийто едноличен 

собственик на капитал е ФЛ). 
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№ 30,  

01.03.2018 г. 
Красимир Милев (k.milev@vocaconsult.com)  

 

Уважаеми Господа, 

Във връзка с т. 22. Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения и прилагането на критерий за 

подбор на проектните предложения № 5, а именно „Проекти 

с инвестиции за насърчаване на кооперирането и 

интеграцията между земеделските стопани и предприятия от 

преработвателната промишленост” и съответното 

минимално изискване „Предприятието на кандидата 

предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% 

собствени или на членовете на групата/организация на 

производители или на предприятието суровини (земеделски 

продукти)” бих желал да оправя следния въпрос: 

Изискването за 65% суровини само основните ли суровини 

касае и ако ДА, то как се определя кое е основна суровина ? 

Пример: при производството на колбаси, в които се влагат 

поне два вида месо, над 75% телешко, под 25% свинско и до 

20% вода, добавки и адитиви (производствен рандеман 

120%), коя суровина (суровини) следва да се счита за 

основна ? 

Идентичен е примерът при производството на продукти на 

консервната промишленост. 

 

Поздрави  

Красимир Милев 

 

 

 

Съгласно т. 37 от Приложение № 21 „Използвани 

съкращения и основни дефиниции“ към Условията за 

кандидатстване: Основни земеделски суровини са 

селскостопански продукти, включени в Приложение 

№ I към Договора за функциониране на ЕС. Водата, 

добавките и адитивите нe попадат в съответната 

дефиниция. 

Минималното изискване по критерий 5.1. „Проекти, 

насърчаващи интеграцията на земеделските стопани“ 

се отнася за 65 % от основните земеделски 

суровини/продукти.  

Съгласно посочения пример, кандидатът може да 

докаже съответствие с критерия за подбор чрез 

осигуряване на суровина от един вид основна 

суровина а именно: 65 % телешко месо. 
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№ 30,  

01.03.2018 г. 
Ирена Йорданова (irena_84ms@abv.bg)  

 

Здравейте, 

 

Във връзка с публикувани насоки за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-4.001, подмярка 4.2 имам 

няколко въпроса: 

 - по отношение на критерий 8 „Проекти на кандидати, 

които извършват селскостопанска дейност или преработка 

на селскостопански продукти от най-малко три години и не 

са получавали финансова помощ за сходна дейност“ - 

фирмата, която представлявам, че регистрирана като 

земеделски производител от 2001 г. без прекъсване на 

дейността до момента. През 2014 г. започнах да преработвам 

продукцията си. В тази връзка искам да попитам към 

критерий 8,1/8,2 (проекти, представени от земеделски 

стопани производители на селскостопански продукти)  или 

8,3/8,4 (проекти, представени от кандидати, преработватели 

на селскостопанска продукция) попада предприятието ми? 

Въпросът ми е продиктуван от това, че през последните 3 

приключени финансови години средносписъчният персонал 

във фирмата е 10 служители и искам да знам дали ще получа 

точки по този критерий.  

- по отношение на критерий 4 "Проекти за преработка на 

биологични суровини и производство на биологични 

продукти" -  бих ли могла да взема точки за 

 

 

 

 

1. Съгласно т. 8 от Раздел 27 „Допълнителна 

информация“ от Условията за кандидатстване: 

„Кандидати, които извършват селскостопанска 

дейност по критериите за подбор № 8.1 и 8.2 са 

лица, регистрирани като земеделски стопани за 

всяка от предходните три календарни години, 

предхождащи годината на публикуване на обявата 

за откриване на процедура чрез подбор на проектни 

предложения (2015, 2016 и 2017 г.) или в 

Интегрираната система за администриране и 

контрол“.   

В тази връзка, съгласно посочената информация 

предприятието Ви отговаря на изискването. 

Кандидатите - земеделски стопани посочват в 

Приложение № 2 „Основна информация“ - уникален 

идентификационен номер при регистрацията на 

земеделския стопанин по реда на Наредба № 3 от 

1999 г. 

 

2. Не. Към момента на подаване на проектното 

предложение, кандидатът следва да предостави 

сертификат за биологично производство на 
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биопроизводство, при положение че към момента на 

кандидатстване фирмата ми е в преход към 

биопроизводство, което означава, че при реализиране на 

инвестицията вече ще бъда сертифицирана за 

биопроизводство. Предвид че критерият е заложен за 

насърчаване на биопроизводството и за инвестиции в 

биопроизводство, считам, че би следвало да получа точките 

то пози критерий. Моля за коментар. 

- в насоките за кандидатстване по мярката е записано, че 

„кандидатът подписва формуляра с валиден КЕП към датата 

на кандидатстване с титуляр и автор - физическото лице, 

което е законен представител на кандидата или КЕП с 

титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на 

подписа в този случай следва да е законен представител на 

предприятието-кандидат. Когато кандидатът се 

представлява от няколко лица заедно, формулярът се 

подписва от всяко от тях с КЕП“. Това означава ли, че ако 

фирмата се представлява заедно и поотделно от две или 

повече лица, заявлението може да се подпише с КЕП само 

от едното от тях?  

Поздрави, 

Ирена Иванова 

суровината, предмет на преработка по проекта в 

съответствие с изискването на т. 2 от Раздел 24.2 

„Списък с документи, доказващи съответствие с 

критериите за подбор на проекти“. 

 

 

 

 

 

3. Да, като следва да се съобрази с устава или 

дружествения договор. 

 

№ 31,  Стоян Трушков (stru@abv.bg)   
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01.03.2018 г. 

Уважаеми Дами/Господа, 

Моля, да ми отговорите на следните въпроси: 

1.Попада ли преработката и маркетинг на продукти от 

кестени в допустимите такива в  

Приложение № 5 към Условията за кандидатстване, 

Глава 7: Зеленчукови, кореноплодни, грудкови и други 

растителни храни 

Глава 8: Месести и черупкови плодове; кори от цитрусови 

плодове и пъпеши 

2.Попада ли дейността на пивоварна в допустимите 

такива в  

Приложение № 5 към Условията за кандидатстване, 

Глава 22.04: Гроздова мъст в процес на ферментация или в 

процес на задържане на ферментацията по друг начин, освен 

чрез прибавяне на алкохол 

Глава 22.05: Вино от прясно грозде; гроздова мъст, чиято 

 

 

 

 

 

1. Да. Кестените се отнасят в код № 3081 (Черупкови 

овощни видове) към приложение 23 към Условията 

за кандидатстване и попадат в обхвата на 

допустимите за подпомагане за преработка 

селскостопански култури по процедурата. 

 

 

 

 

 

 

2. Моля вижте отговорa на предходното Ви 

запитване от 26.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

45 
 

ферментация е в процес на задържане чрез прибавяне на 

алкохол (в това число мъст) 

Глава 22.07: Други ферментирали напитки, например 

сайдер, сок от круши и медовина 

В очакване на Вашия отговор, 

С уважение, 

Стоян Трушков 

 

 

№ 32,  

02.03.2018 г. 
Теодора Димова (teodora.k.dimova@gmail.com)  

Във връзка с насоки за кандидатстване по процедура 

№BG06RDNP001 4.001, подмярка 4.1, 

Моля да направите разяснение, следва ли прогнозните нива 

за икономическа и финансова жизнеспособност на 

инвестиционния проект да се доказват чрез заложените в 

бизнес плана цени на произведената продукция. 

Какви източници следва да се използват, за да се обосноват 

продажните цени на продуктите, за да бъдат счетени те за 

пазарни. 

Необходимо ли е да се обосновава и изкупната цена на 

 

 

 

 

 

Да. Кандидатите следва да обосноват в бизнес плана 

формирането на продажните цени по видове 

продукция. Предоставя се информация за 

използваните източници - агропазарна статистика, 

публична информация от браншови организации, 

борсови цени и др.  

Не е необходимо да се обосновават цените на 

входящите в преработвателното предприятие 

суровини, тъй като кандидатът следва да представи 

предварителни или окончателни договори с описани 
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входящите в преработвателното предприятие суровини. 

Теодора Димова 

 

количества и видове суровини (т. 14 от Раздел 24.1), 

включително посочена цена.  

 

 

№ 33,  

02.03.2018 г. 

 

Силвия Димитрова (sisidimi@abv.bg)  

 

Средносписъчният  брой на персонала за всяка от 

последните 3 години е най-малко 15 и този брой ще бъде 

запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като 

кандидата не е получавал финансова помощ по мярка 123 

„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, 

мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за 

преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.) 

   

   

  Критерий за подбор  8.3 

 -Дружеството има изпълнен проект през 2014г. по мярка 41 

ЛИДЕР с номер 35/1/123/1067.Мярка 41 ЛИДЕР не е 

включена в условието за приоритетни точки.Озмачава ли 

това, че фирмата не е получавала финансиране по ПРСР?Как 

се тълкува, когато мярката не е посочена точно ?  

 

 

 

Наименованието на критерия, одобрен от Комитета 

за наблюдение на ПРСР, е: „Проекти на кандидати, 

които извършват селскостопанска дейност или 

преработка на селскостопански продукти от най-

малко три години и не са получавали финансова 

помощ за сходна дейност“. 

В т. 17 от Приложение 21 „Използвани съкращения и 

основни дефиниции“ към Условията за 

кандидатстване е предоставена дефиниция за сходна 

дейност. 

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и 

горски продукти“ попада в съответната дефиниция, 

независимо дали се прилага в рамките на подхода 

„ЛИДЕР“ или не. 

№ 34,  

02.03.2018 г. 
Росен Хаджиев (hadjiev_anmar@abv.bg) 
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Критерий за подбор  8.3 -Дружеството има изпълнен проект 

през 2014г. по мярка 41 ЛИДЕР с номер 

35/1/123/1067.Мярка 41 ЛИДЕР не е включена в условието 

за приоритетни точки.Означава ли това, че фирмата не е 

получавала финансиране по ПРСР?Как се тълкува, когато 

мярката не е посочена точно ?   

Наименованието на критерия, одобрен от Комитета 

за наблюдение на ПРСР, е: „Проекти на кандидати, 

които извършват селскостопанска дейност или 

преработка на селскостопански продукти от най-

малко три години и не са получавали финансова 

помощ за сходна дейност“. 

В т. 17 от Приложение 21 „Използвани съкращения и 

основни дефиниции“ към Условията за 

кандидатстване е предоставена дефиниция за сходна 

дейност. 

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и 

горски продукти“ попада в съответната дефиниция, 

независимо дали се прилага в рамките на подхода 

„ЛИДЕР“ или не. 

№ 35,  

02.03.2018 г. Кристина Савова (kristina_savova@mail.bg)  

Уважаеми Господа, 

 

Във връзка с отворена процедура за кандидатване 

BG06RDNP001-4.001 - Процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., бихме 

искали да зададем въпрос относно относно т. 22. Критерии и 
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методика за оценка на проектните предложения от Насоките 

за кандидатстване и по-точно критерии по т.2.2, а именно 

:  "Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по 

проекта са свързани с иновации в предприятието". 

 

В изискуемите документи е указано, че в случай, че 

кандидат, който заявява точки по критерии №2.2, следва да 

предостави: 

 

1. Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за 

полезен модел или внедряване на инвестиции, изпълнени по 

чл. 35 от Регламент 1305/2013, издадено в рамките на четири 

години преди датата на подаване на проектното 

предложение. (Представя се, в случай че кандидатът заявява 

точки по критерий за подбор № 2.2) Представя се във 

формат „pdf“ или „jpg”. 

В случая кандидат-бенефициентът ще инвестира в нова 

технология за сушене в производствения процес. 

Инвестицията възлиза на над 30% от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта. Ще се счита ли за 

изпълнен критерия по т. 2.2 и ще бъдат ли присъдени 5 

точки за иновации, в случай, че кандидатът внедрява 

система, която е патентована от производителя. Ако да - 

трябва ли да се предостави патент на производителя? Моля 

да уточните понятието "ползван патент". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Съответствие с критерий за подбор 2.2 „Над 30 % 

от допустимите инвестиционни разходи по проекта 

са свързани с иновации в предприятието“ се доказва 

от кандидата чрез предоставяне на Удостоверение за 

ползван патент и/или удостоверение за полезен 

модел, издадени от Патентно ведомство на 

Република България в рамките на четири години 

преди датата на подаване на проектното 

предложение.  

Кандидатът може да представи защитен документ, 

издаден от Европейско патентно ведомство с 

действие на територията на Република България, 

чийто правен статус е потвърден от Патентно 

ведомство на Република България. 

В условията за кандидатстване не е предвидено 

задължително изискване патента или полезния модел 

да са издадени на името на кандидата. 
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2. Също бихме искали да попитаме: относно т. 22. Критерии 

и методика за оценка на проектните предложения от 

Насоките за кандидатстване и по-точно критерии по т. 3 : " 

Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, 

подпомагани по мярката, включително такива за намаляване 

на емисиите при производство на енергия от биомаса", в 

частта на критерий от т. 2 "Инвестициите следва да водят до 

изпълнение на изискванията на: 2. Регламент за изпълнение 

на Директива 2009/125/ЕС/, които водят до намаляване на 

емисиите".  

 

Въпросът ни е: В случай, че кандидат-бенефициент цели да 

изпълни този критерии, ще му бъдат ли присъдени тези 5 т. 

и допустимо ли е да инвестира в котел на твърдо гориво (на 

дървесна биомаса) за да го използва за нуждите на 

производствения процес (дестилация) и за отопление за 

собствени нужди?  

Благодаря предварително, 

 

Кристина Савова 

 

 

2. Да, в случай че заявените инвестиционни разходи, 

свързани с изпълнение на директива 2009/125/ЕС/ са 

придружени с документ по т. 5 от Раздел 24.2 

„Списък с документи, доказващи съответствие с 

критериите за подбор на проекти“ към Условията за 

кандидатстване. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 36,  

02.03.2018 г. 
Бранимира Начева (branimira@gmail.com) 

 

1.       Кандидат заявява искане за прехвърляне и заявява 

 

 

1. При прехвърляне на заявления за подпомагане в 

рамките на настоящия прием по отношение на 

mailto:branimira@gmail.com
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точки по критериите за подбор, които не са били приложими 

към момента на подаване на заявлението за подпомагане. 

Коя година се счита за година на кандидатстването, по 

отношение на критерии 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 и 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – 

2018 или годината на първоначалното подаване на 

проектното предложение и за кои години трябва да се 

подготвят документите за доказване на критериите? 

  

2.       Кои точно кандидати трябва да бъдат регистрирани в 

ИСАК преди подаване на проектното предложение в 

ИСУН? В раздел 23, т.17 изискването е записано по начин, 

по който следва да се разбира, че всички кандидати следва 

да се регистрират, а принципно на регистрация подлежат 

ползвателите на земеделски земи. 

3. ИНТРАСТАТ декларациите , които се подават за 

доказване на точките за износ, трябва ли да бъдат заверени 

от НАП? Достатъчно ли е да се принтира от електронната 

платформа, чрез която се подават и да бъдат подписани и 

подпечатани от кандидата? необходимо ли е да се прилага 

протокола за прием от НАП? 

 

новите два критерия за подбор, за които кандидатите 

могат да заявят точки, за предходни три години ще се 

считат 2015, 2016 и 2017 г., както е указано в Раздел 

27 „Допълнителна информация“ към Условията за 

кандидатстване. 

 

 

 

2. Няма пречка физическо или юридическо лице, 

което възнамерява да се възползва от подпомагане да 

се регистрира в ИСАК, независимо дали стопанисва 

земеделски земи или не. 

 

 

 

3. Съответните декларации се подписват и 

подпечатват от кандидата като се прилага и протокол 

за прием в системата ИНТРАСТАТ. Документите се 

сканират във формат „pdf” или „jpg”. Не е 

необходимо съответните декларации да са заверени 

от НАП.  

№ 37,  

04.03.2018 г. 
Бумекс ООД  (vikosta@yahoo.co.uk)   
 

Уважаеми Дами и Господа, 
Във връзка със публикувани условия за кандидатстване 

 

 

 

 

mailto:vikosta@yahoo.co.uk
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по процедура BG06RDNP001-4.001 - Процедура чрез подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 

4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., Моля за 

отговор на описаните по долу въпроси.  
Фирма „БУМЕКС” ООД, ЕИК 121117424, която 

представлявам и управлявам е земеделски производител от 

2009 г.  Към 11.2017 г. създадох масив от 160 дка лавандулово 

насаждение, а през април-май ще засадя още около 150 дка, 

като планирам и съм под наблюдение от сертифицираща 

фирма, тези 310 дка насаждение от лавандула да се 

отглеждат по биологичен начин, за което ще получа 

сертификат след 3 г. Освен това с оглед на бъдещите ми 

намерения да преработвам сам отглежданата лавандула, 

планирам да изградя преработвателно предприятие за 

лавандулово масло с капацитет, съобразно собствените си 

масиви, като се възползвам от възможностите предоставяни 

за финансиране, чрез реазлизация на проект по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“. 
 В тази връзка е и питането ми, свързано с начина на 

оценяване минималните изисквания по Критериите и 

методиката за оценка на проектните предложения -

  приоритет 4 Проекти за преработка на биологични 

суровини и производство на биологични продукти, критерии 

4.1 и приоритет 5 Проекти с инвестиции за насърчаване на 

 

 

1. В конкретния случай, за да се удостовери 

съответствие с критерий за подбор  5 „Проекти с 

инвестиции за насърчаване на кооперирането и 

интеграцията между земеделските стопани и 

предприятия от преработвателната промишленост“ е 

необходимо да бъде представена декларация за 

видове и количества суровини съгласно приложение 

№ 18, придружена със сертификат за биологично 

производство на суровината, предмет на преработка 

по проектното предложение (т. 6 от Раздел 24.2 към 

Условията за кандидатстване). 

 

 

2. Кандидатите, които предвиждат преработка на 

собствена продукция, следва да съобразят и 

обосноват очакваните добивите по видове суровини, 

като представят информация, съотносими 

документи/доказателства/използваните източници - 

агропазарна статистика, публична информация от 

браншови организации, др. 
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кооперирането и интеграцията между земеделските стопани 

и предприятия от преработвателната промишленост, 

критерии 5.1, а именно: 
  

 По критерии 4.1 Проекти с инвестиции за 

преработка и производство на сертифицирани 

биологични продукти, минималното изискване 

е над 75 % от обема на преработваната 

суровина и произведена продукция, посочена 

в бизнес плана, ще бъде биологично 

сертифицирана, за да получим тези 10 т. какъв 

документ следва да представим и ще бъде взет 

предвид от Вас, по отношение на 

„произвежданата продукция” от лавандулово 

масло при условие, че към момента не 

осъществявам такава производствена дейност? 

 По критерии 5.1 Проекти, насърчаващи 

интеграцията на земеделските стопани, 

минималното изискване е предприятието на 

кандидата предвижда в бизнес плана 

преработката на минимум 65% собствени или 

на членовете на групата/организация на 

производители или на предприятието 

суровини (земеделски продукти), в този 

смисъл, Моля за отговор, в случай че 

лавандуловите ми масиви ще влезат в пълно 
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плододаване след близо 3г., и дотогава ще 

тече и строителството на предприятието, то 

ще признаете ли моята продукция от 

лавандула, като суровина, обезпечаваща 

производствения процес, както и какъв ще е 

добива от дка, като конкретен размер, 

допустим за Вас, на база на който да планирам 

капацитета на предприятието в момента? 

 

 

 

 

 

 

№ 38,  

06.03.2018 г. 
Мария Маринова (vb_ch@abv.bg)  

 

Моля за Вашето становище по описания по-долу въпрос във 

връзка с Процедура чрез подбор на проектни предложения 

No BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-

2020г.:  

1. Възможно ли е Физическо лице, регистрирано като 

Земеделски производител със сключен договор за аренда за 

25 години, върху които са създадени насаждения от 

биологични трайни насаждения да кандидатства по 

подмярка 4.2, като за целта ще регистрира ЕООД, на което е 

100 % собственик на капитала, но дружеството не може да 

бъде регистрирано като ЗП, поради условие в договора за 

аренда, което не позволява преарендоване на земята. 

Питането ми е дали предвид гореизложеното ще бъдат 

признати точките за собствено производство, като 

 

 

Да, в случай че за физическото лице е изпълнено 

изискването на т. 2 във връзка с т. 13 от Раздел 27 

„Допълнителна информация“ към Условията за 

кандидатстване и при наличие на съответствие с 

минималното изискване по критерия за подбор а 

именно: „Предприятието на кандидата предвижда 

в бизнес плана преработката на на минимум 65 % 

собствени или членовете на групата/организация на 

производители или на предприятието суровини ( 

земеделски продукти)“. 

  

 

mailto:vb_ch@abv.bg
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собственика на ЕООД е физическото лице- ЗП и ЕООД-то 

не се регистрира като ЗП. 

Въпрос: 

Ще бъдат ли присъдени в този случай на кандидата ЕООД 

точки по критерий 5.1, а именно " Предприятието на 

кандидата предвижда в бизнес плана преработката на на 

минимум 65 % собствени или членовете на 

групата/организация на производители или на 

предприятието суровини ( земеделски продукти)"? 

№ 39,  

06.03.2018 г. 
Деси Матеева (dessima@abv.bg)  

 

Здравейте, 

Във връзка с отговор на въпрос № 26 от 28.02.2018 г. моля 

за следните пояснения по т. 4 и т. 5 от даденият от Вас 

отговор: 

 

т. 4: Допустимо ли е 20% от изискваните 50% осигурена 

суровинна база за Медицински и ароматни култури да бъде 

осигурявана от търговци, а не от производители на такива 

култури? По какъв начин те ще докажат с какъв обем 

суровина разполагат, след като не са производители? 

 

т.5: Кандидатът е преработвател на етерично-маслени 

растения и до този момент производството му е 

конвенционално и не разполага със сертификат за 

биологично производство. Предвижда се да бъде закупено 

 

 

 

 

 

 

 

1. Да. Кандидатът следва да представи 

предварителни или окончателни договори с описани 

вид, количества и цени на основните суровини в 

съответствие с т. 14 от Раздел  24.1 „Общи 

документи“ към Условията за кандидатстване.  

 

2. Да, в случай че представи посочените документи в 

съответствие с изискванията на т. 2 от Раздел 24.2 

„Списък с документи, доказващи съответствие с 

критериите за подбор на проекти“ към Условията за 

mailto:dessima@abv.bg
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оборудване, което ще се използва единствено за биологично 

производство, като за целта ще се закупува суровина от ЗП с 

биологичен сертификат. Ще вземе ли кандидатът точки по 

критерий 4.1. при положение, че към момента на 

кандидатстване преработвателят не разполага със 

сертификат за биологично производство? 

 

кандидатстване. 

 

Следва да имате предвид, че окончателно решение 

относно допустимостта на посочените разходи ще 

бъде взето от Оценителната комисия, която ще 

разполага с цялата необходима информация.  

 

№ 40,  

06.03.2018 г. 
Деси Матеева (dessima@abv.bg)  

 

Здравейте, 

Във връзка със зададен въпрос № 17 от 23.02.2018 г., моля 

да отговорите и на втората му част, а именно: 

Когато кандидатът е Едноличен търговец и предвижда в 

проектното си предложение СМР дейности, а собствеността 

на имота, върху който ще се строи е на негово име като 

физическото лице, в този случай - необходимо ли е 

физическото лице да учредява право на строеж на 

едноличния търговец? 

 

 

 

 

Не, не е необходимо. 

 

№ 41,  

06.03.2018 г. 

Кристина Савова (kristina_savova@mail.bg)  

Във връзка с процедура Процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 
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Възникнаха следните въпроси: 

1.      В случай, че кандидат желае да извърши строително-

монтажни работи за модернизиране на текущо предприятие 

за месопреработка и да изгради нов цех към него, допустим 

разход ли ще бъде да закупи и въведе в 

експлоатация  соларни батерии за топла вода, които да 

монтира в съществуващото предприятие, но да се използват 

както в него, така  и в новия цех? 

 

2.      Допустим разход ли ще бъде да закупи фотосоларни 

волтаици и да ги използва за електричесвто в новия цех? 

 

3.      Ще му бъдат ли присъдени допълнителни точки по 

критерий  №2 от т. 22. Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения, а именно в частта на т.2.1 

Инвестициите по проекта водят до повишаване на 

енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието 

в случай, че се докаже повишаване на енергийната 

ефективност с минимум 10% за предприятието? 

 

4.      Ако да - достатъчен документ ли ще бъде технологичен 

проект, или ще се изисква енергийно обследване.  

 

5.      Има ли ограничение в kWp за доставка и монтаж на 

автономна фотоволтаична (соларна) система от Приложение 

№9 – списък с разходи и рефетентни цени, т. 8.1 

 

 

Съгласно т. 24 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“: „Финансова помощ се 

предоставя и за инвестиции за производство на 

енергия от възобновяеми енергийни източници при 

спазване на условията от т. 25 до 32“. 

В тази връзка, по процедурата е предвидена 

възможност за подпомагане на инвестиции, свързани 

с производство на топлинна и електроенергия от 

фотоволтаични панели. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение 

относно допустимостта на посочените разходи ще 

бъде взето от Оценителната комисия, която ще 

разполага с цялата необходима информация.  

 

По отношение на критерий за подбор 2.1 

„Инвестициите по проекта водят до повишаване на 

енергийната ефективност с минимум 10 % за 

предприятието“ за да получи съответния брой 

точки, кандидатът следва да представи документите, 

описани в т. 7 от Раздел 24.2 „Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на 

проекти“ от които да е видно съответното 

повишаване на енергийната ефективност за цялото 

предприятие. 
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С уважение, 

Кристина Савова 

 

По отношение на предвидените разходи  за доставка 

и монтаж на автономна фотоволтаична (соларна) 

система, моля да обърнете внимание на т. 25 от 

Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“. 

 

№ 42,  

06.03.2018 г. 
Нина Иванова (n_k_ivanova@abv.bg)  

 

Здравейте. Молим Ви за разяснения и уточнения по 

описаните по-долу въпроси във връзка с Процедура чрез 

подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 

по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от ПРСР 2014-2020г.  

  

І.1.Допустимо ли една фирма да кандидатства за едни и 

същи инвестиции с един проект, който да бъде подаден 

едновременно в ДФЗ и в МИГ, защото и на двете места 

проектът ще се подаде в ИСУН. Тук следва да уточним, че 

ако бъде одобрен проекта и на двете места съответно 

фирмата ще се откаже от единия проект, за да не се получи 

двойно финансиране.   

І.2.Ако може да кандидатсва едновременно на двете места, 

допустимо ли е в МИГ-а, стойността на инвестицията да се 

намали, защото в МИГ-а има ограничение за всеки проект да 

бъде на стойност неповече от 200000 евро. 

І.3.Ако Запитванията за оферти /например за ПУП, архитект, 

 

 

1. Редът за подаване на проектни предложения по 

настоящата процедура за подбор № BG06RDNP001-

4.001 е уреден в Раздел 23 „Начин на подаване на 

проектните предложения/концепциите за проектни 

предложения“.  

В рамките на настоящата процедура кандидатите 

могат да подадат само едно проектно предложение 

при съобразяване на изискванията по Раздел 9 

„Минимален и максимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ за конкретен проект“ от 

настоящите Условия за кандидатстване. В случай че 

един и същи кандидат е подал повече от едно 

проектно предложение, Оценителната комисия 

разглежда само последното постъпило проектно 

предложение, а предходните се считат за оттеглени. 

 

2. Настоящите разяснения се отнасят единствено до 

процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на 

mailto:n_k_ivanova@abv.bg
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технология и т.н./, които са направени по старата бланка / 

Приложение № 9 към чл.30, ал.11/, валидни ли са пред ДФЗ 

или МИГ, като се приложат към проектното приложение. 

Този въпрос касае запитвания за оферти, които са направени 

преди утвърждаване на процедурата за кандидатстване чрез 

подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 

т.е. края на 2017г. и началото на 2018г.  

І.4.Ако процедурата чрез подбор на проектни предложения 

не позволява да се приложат старите бланки на запитвания 

за оферти Ви молим да ни отговорите, след коя дата, 

запитванията за оферти следва да бъдат направени по 

Приложение № 10 към Условия за кандидатстване. 

  

ІІ.1. Допустимо ли фирма да кандидатства за закупуване и 

изграждане на система за варене на ракия /казани за варене 

на ракия, охладителни съдове, серпентини и т.н./ по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001 - 4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-

2020г. 

   

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции 

в материални активи“ от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

3. Запитването за оферта към Наредба 20 от 27 

октомври 2015 г. съдържа идентична информация със 

запитването съгласно Приложение № 10 към 

Условията за кандидатстване, поради което в 

съответния случай няма пречка съответните 

документи: запитвания, договори, фактури да бъдат 

признати. 

 

Описаните инвестиции, свързани с изграждане на 

система за варене на ракия (казани за варене на 

ракия, охладителни съдове, серпентини и др.) не 

попадат в обхвата на допустими за подпомагане 

сектори, респективно дейности по процедурата. 

№ 43,  

07.03.2018 г. 
Камелия Димитрова (kamelia.d.dimitrova@abv.bg)  

Здравейте,  

Във връзка с текущия прием на проектни предложения по 

Подмярка 4.2 " Инвестиции в преработка/маркетинг на 

 

 

 

1. В Приложение № 3 към Условията за 
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селскостопански продукти", е налице следният въпрос, 

свързан с изискването за доказване на стандартен 

производствен обем на земеделските стопани на 8000 евро: 

1. Счита ли се за изпълнено условието, ако земеделският 

стопанин доказва това изискване с налични засадени трайни 

насаждения и намерение за засаждане през текущата 

стопанска година на едногодишни култури, чиито срок за 

сеитба е Май-Юни 2018 г. (т.е. преди края на приема).  

2. В изчисление на СПО, включват ли се културите с 

намерение за засаждане през текущата стопанска година и 

необходимо ли представянето на допълнителни документи 

за доказване(например анкетна карта от миналата година 

или нещо подобно)? 

Благодаря предваително! 

Камелия Димитрова 

кандидатстване е предвидена възможност 

кандидатите да посочат култури с намерение за 

засаждане/засяване в рамките на текущата стопанска 

година.  

 

2. В т. 4 на Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ на Условията за кандидатстване са 

посочени начините за доказване на минималния 

стандартен производствен обем (СПО) на 

кандидатите – земеделски стопани. 

 

№ 44,  

07.03.2018 г. 
Веселин Веселинов (qaa.op1@gmail.com)  

Уважаеми Дами и Господа, 

моля за отговор на следния въпрос по процедурата: 

1. В точка 13.1. от публикуваните Условия за 

кандидатстване по процедурата, като допустима дейност са 

включени следните инвестиции в производствени сектори, 

свързани с преработката/маркетинга на селскостопански 

продукти: 

и) гроздова мъст, вино и оцет. 

В тази връзка допустимо ли е да се кандидаства за 

 

 

Да, посочените от Ваша страна инвестиции попадат в 

обхвата на допустимите за подпомагане дейности по 

процедурата. 
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закупуване на оборудване за модернизация на винарна за 

производство на вино от прясно грозде? 

Благодаря предварително! 

С уважение, 

В.Веселинов 

Публикувано на 16.03.2018 г. 

№ 45,  

08.03.2018 г. 
Борис Михайлов (brsmihaylov@gmail.com)  

Здравейте, идкам да кандидатствам по подмярка 4.2 с проект 

за мандра за преработка на краве мляко, което е изцяло 

собствено производство. За целта искам да наема 

дългосрочно съществуваща сграда, която в момента е с 

предназначение "кланица" по документи, но отдавна не 

функционира като такава. Уговорката ми със собственика е 

той за своя сметка да смени предназначението на сградата 

на "мандра", както и да извърши някои ремонтни дейности 

по нея, включително да разшири малко сградата, така че тя 

да отговори по-добре на нуждите ми да я използвам за 

мандра, отговаряща на всички нормативни изисквания. 

Въпросът ми е - в така описания случай, мога ли да 

кандидатствам за мандра по подмярка 4.2 за закупуване 

само на оборудване като представя документ за дългосрочен 

наем в съответствие с изискванията ви за описаната сграда 

със статут "кланица" към момента на кандидатстване, но 

която ще бъде със статут "мандра" при изпълнението на 

проекта.  

Благодаря! 

 

Съгласно т. 21 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ на Условията за 

кандидатстване: „За проектите, включващи само 

заявени за подпомагане разходи за закупуване и/или 

инсталиране на нови машини, оборудване и 

съоръжения, необходими за подобряване на 

производството, за които съгласно технологичен 

проект се изисква поставяне в затворени 

помещения, кандидатът предоставя документ за 

собственост или документ, доказващ правно 

основание за ползване за не по-малко от 6 години от 

датата на подаване на проектното предложение, 

на сградите или помещенията, където ще бъдат 

поставени или монтирани и за срок от 8 години - за 

кандидати големи предприятия“. 

От друга страна задължителен изискуем документ 

към проектното предложение по процедурата е 

технологичен проект ведно със схема и описание на 

технологичния процес, изготвен и заверен от 
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правоспособно лице.  

Документът следва да бъде изготвен въз основа на 

предвидените строително-монтажни работи, целящи 

смяна на предназначението на сградата и съгласуван 

от БАБХ.  

№ 46,  

08.03.2018 г. 
Мария Маринова (vb_ch@abv.bg)  

Съгласно условията за кандидатстване по подмярка 4.2 

минималният стандартен производствен обем на 

земеделското стопанство се доказва с декларация по образец 

и: 

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и 

отглежданите животни в Интегрираната система за 

администриране и контрол (ИСАК); 

или 

б) документ за собственост или ползване на земята или 

заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи, която участва при 

изчисляването му; 

или 

в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на 

земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 

1999 г. за създаване и поддържане на регистър на 

земеделските стопани. 

Същевременно в т. 24.1 Списък с общи документи, в т. 8 се 

изисква документ за собственост или ползване на земята в 

случай, че кандидата няма регистрирана обработваема земя 

 

Минималният стандартен производствен обем (СПО) 

се доказва, чрез един или няколко от начините, 

посочени в т. 4 към Раздел „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ на Условията за 

кандидатстване.  

Съгласно т. 8 от съответния раздел: „В Раздел 24 

„Списък на документи, които се подават на етап 

кандидатстване“ от Условията за кандидатстване 

са посочени документите, които трябва да се 

приложат, за да се удостовери допустимостта на 

кандидата. Условията, за които не е предвиден 

документ, се проверяват служебно“. 

В тази връзка в Приложение № 3 към Условията за 

кандидатстване се посочва по какъв начин се доказва 

минималния СПО. В случай че кандидатът отбележи 

доказване на СПО чрез опция I „Следните 

земеделски култури, регистрирани в ИСАК“ или 

опция II „Следните земеделски култури, описани в 

анкетната карта за регистрация като земеделски 
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в ИСАК за текущата към датата на кандидатстване 

стопанска година. 

Въпрос: Достатъчно ли е прилагане на анкетните формуляри 

и анкетната карта на кандидата - ЗП за доказване на 

минималния СПО или освен тях трябва да се прилагат 

документи, удостоверяващи правото на ползване на земята, 

с която се доказва минималния СПО? 

стопанин“ не е необходимо прилагане на документи 

по т. 8 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“, 

тъй като проверката на декларираните обстоятелства 

ще се извършва служебно. 

№ 47,  

08.03.2018 г. Дойчин Лъчезаров (nkst@mail.bg)  

Във връзка с публикувани насоки за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2., моля 

да ми отговорите на следния въпрос: 

Представлявам Дружество с ограничена отговорност, 

първоначално регистрирано като земеделски стопанин  през 

декември 2014 г. по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделски стопани. 

Първичната регистрация е изтекла в края на стопанската 

2015 г. и не е подновявана за 2016 г. През феврурари 2017 г. 

регистрацията е подновена и е валидна и към настоящия 

момент. В тази връзка отговаряме ли на условието за 

получаване на точки по критерий за подбор № 5.1., при 

положение, че Дружеството разполага с над 65% собствена 

суровина за изпълнение на инвестиционните си намерения. 

 

 

 

Критерият за подбор е насочен към действащи 

земеделски стопани, които предвиждат да реализират 

проект за преработка на собствена продукция по 

процедурата. 

Условието на т. 2 от Раздел 27 „Допълнителна 

информация“ ще се счита за изпълнено когато 

кандидата е регистриран по реда на Наредба № 

3/1999 г. и поддържа регистрация като земеделски 

стопанин най-малко 2 години преди датата на 

подаване на проектното предложение в ИСУН. 

mailto:nkst@mail.bg
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С уважение, 

Дойчин Лъчезаров 

№ 48,  

09.03.2018 г. 
ОИЦ – Добрич (oic_dobrich@abv.bg)  

Здравейте, 

Необходимо ли е регистриран по Наредба 3 от 1999 г. 

земеделски стопанин, допустим съгласно  раздел 11.1. точка 

1,  да е регистриран по ТЗ или ЗК съгласно раздел 11.1. 

точка 2? Необходимо ли е да са изпълнени едновременно и 

двете условия? Ако Земеделският стопанин задължително 

трябва да е регистриран по ТЗ, (да има фирма), то трябва ли 

активите на ЗС да станат собственост на фирмата (да се 

прехвърлят)? 

С уважение, 

Геновева Друмева 

Екип на Областен информационен център – Добрич 

 

 

 

 

Съгласно т. 2 от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ на Условията за 

кандидатстване: „Кандидатите трябва да са 

регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите“. 

В случай че кандидатът извършва земеделска 

дейност като ФЛ и желае да реализира проект по 

настоящата процедура е необходимо да обърне 

внимание на разпоредбите на т. 6 и 7 от Раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“, както 

и на т. 10 и 13 от Раздел 27 „Допълнителна 

информация“ на Условията за кандидатстване. 

Във връзка с посочените разпоредби, земеделският 

стопанин – физическо лице може да продължи да 

извършва дейност като такъв, като за целите на 

кандидатстване по настоящата процедура учреди ЕТ 

или ЕООД с предмет на дейност преработка. 

№ 49,  

09.03.2018 г. 
Димитър Стаменов (d.stamenov@biostyle.bg)   
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Уважаеми дами и господа,  

Във връзка с документите, доказващи съответствие с 

критериите за подбор на проекти бихме искали да дадем 

следните разяснения и зададем следния въпрос по подмярка 

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ по мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ на ПРСР: 

Нашата фирма „Биостайл“ ООД е сертифицирана за 

преработка и продажба  на биопродукти. КИД 2008 за 2017г. 

и 2016 г. е 10.39 “Преработка и консервиране на други 

плодове и зеленчуци без готови ястия“. 

Дейността на фирмата  през 2015г. е същата, но 

формално  КИД 2008 е  10.71 „Производство на хляб, 

хлебни  изделия и пресни сладкарски изделия“ Нашият 

въпрос към Вас е следния: 

 Ще ни бъдат ли признати точките по  раздел VIII на 

Оценителната таблица – Техническа и финансова оценка, 

ако представим фактури за изкупена суровина и фактури за 

извършени продажби през 2015г.? 

С уважение 

Димитър Стаменов – управител на „Биостайл“ ООД 

 

 

 

Съответствие с минималните изисквания по 

критерии за подбор 8.3 и 8.4 се доказва чрез 

представяне на документите, посочени по т. 8 и 9 от 

Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи 

съответствие с критериите за подбор на проекти“. 

Във връзка с поставения въпрос, моля да обърнете 

внимание на т. 9 от Раздел 27 „Допълнителна 

информация“ към Условията за кандидатстване. 

№ 50,  

09.03.2018 г. 
Иван Иванов (ezfrsr@gmail.com)  

Здравейте, 

Въпросът ни е относно „Критерии и методика за оценка на 

 

 

Съгласно т. 9 от Раздел 24.2 „Списък с документи, 

mailto:ezfrsr@gmail.com
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проектните предложения“ и по-точно „Критерии 8. Проекти 

на кандидати, които извършват селскостопанска дейност 

или преработка на селскостопански продукти от най-малко 

три години и не са получавали финансова помощ за сходна 

дейност.“ 

Критерият е разделен на две основни части: 

-  Проекти, представени от земеделски стопани 

производители на селскостопански продукти 

-  Проекти, представени от кандидати, преработватели на 

селскостопанска продукция 

Предприятието кандидат извършва дейности, както като 

земеделски стопанин, така и като преработвател на 

селскостопанска продукция. По-голямата част от приходите 

ни е от преработвателната дейност, която извършва над 3 

години. Земеделското стопанство притежава „Стандартен 

Производствен Обем“ над 8000 евро и също извършва 

дейността си над 3 години.  

В тази връзка бихме желали да уточните по коя от двете 

основни части на критерии 8 ще се вземе под внимание при 

извършването на техническа и финансова оценка на 

кандидатът, т.е. дали ще ни бъдат присъдени точки като 

производител или като преработвател. 

Предварително благодаря. 

С уважение, 

Иван Иванов 

доказващи съответствие с критериите за подбор на 

проекти“ от Условията за кандидатстване, 

удостоверения за код по КИД-2008 от НСИ, 

доказващи съответствие с критерии за подбор 8.3 и 

8.4, не се представя от кандидати, регистрирани по 

реда на наредба № 3/1999 г. или признати 

групи/организации на производители.  

В конкретния случай, предприятието отговаря на 

изискванията по т. 8 от Раздел 27 „Допълнителна 

информация“ на Условията за кандидатстване. 

№ 51,  Надежда Велинова (evcon.eood@gmail.com)  

mailto:evcon.eood@gmail.com
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12.03.2018 г.  

Здравейте, 

Във връзка с подаването на проектни предложения по 

подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 имам следните въпроси: 

1) Във връзка с Въпрос 40/06.03.2018 г., бихте ли разяснили 

дали когато  кандидатът е ЕООД и предвижда в проектното 

си предложение СМР дейности, а собствеността на имота, 

върху който ще се строи е на негово име като физическото 

лице, в този случай - необходимо ли е физическото лице да 

учредява право на строеж на ЕООД? 

2) Представлявам дружество, което е подало проект по 

подмярка 4.2 през 2015 г. Проектното предложение е с 52 т. 

и не бе класирано за финансиране.  

През м. януари 2018 г. подадохме заявление за разглеждане 

на входирания проект съгласно Заповед № РД 09-6 от 

05.01.2018 г. Към момента нямаме обратна информация 

дали проекта е в процес на обработка и ако това е така - в 

какъв срок ще стане това. 

В тази връзка, моля да дадете указания дали е необходимо 

да бъде подадено искане за прехвърляне на заявление за 

подпомагане в рамките на настоящия прием (до 16.05.2018 

г.), като заявим и точки по отношение на новите два 

критерия за подбор, както е указано в Раздел 23 и 27  към 

Условията за кандидатстване. 

 

Поздрави  

 

 

1. С регистрацията на физическото лице като 

едноличен търговец не възниква нова правна 

личност, различна от самото физическо лице, което 

от своя страна не налага учредяване право на строеж 

на кандидата. 

От друга страна, в случаите когато кандидата е 

ЕООД е необходимо да бъде представен документ по 

т. 18 от Раздел 24.1 „Общи документи“ на Условията 

за кандидатстване, на името на кандидата. 

 

 

2. Съгласно т. 12 от Раздел 23 „Начин на подаване на 

проектните предложения/концепциите за проектни 

предложения“ на Условията за кандидатстване: 
„Кандидати със заявления за подпомагане, подадени 

в предходен период на прием, за които няма 

издадена заповед за отказ, могат да поискат 

прехвърляне на заявлението или да подадат ново 

проектно предложение за същите инвестиции. При 

подаване на ново проектно предложение за същите 

инвестиции производството по предходното 

заявление за подпомагане се прекратява“. 
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Надежда Велинова 

 

№ 52,  

12.03.2018 г. 
Десислава Красимирова (krusteva.d@gmail.com)  

В т. 15 „Допустими целеви групи“  от Условията за 

кандидатстване е посочено че ….“Изборът се извършва при 

даване на приоритет на проекти“ а) с инвестиции в 

преработка на суровини от чувствителен сектор съгласно 

приложение № 11, измерени в приложимите мерни 

единици“, но в 

Таблица 6 „Производствен капацитет на преработвателното 

предприятие съгласно технологичен проект“  и Таблица 7 

„Производствен капацитет на преработвателното 

предприятие, планиран в Производствена и търговска 

програма.“, от Бизнес плана, навсякъде е описано, че 

количествата продукция следва да са  посочени в мерна 

единица „т“ (тон). Не всяка продукция на преработвателните 

предприятия,  която се описва се мери в мерна единица тон. 

1) Възможно ли е ние сами да си променим тези таблици и 

да запишем друга мерна единица или е задължително 

количествата, които се посочват в тези таблица да бъдат 

посочени в тон? 

2) При положение, че Таблица 7 „Производствен капацитет 

на преработвателното предприятие, планиран в 

Производствена и търговска програма“ трябва да 

кореспондира с Таблица 5 „Производствена и търговска 

 

 

В Таблици № 6 и № 7 от бизнес плана посочената 

мерна единица (тон) е примерна и не е със 

задължителен характер.  

Кандидатите следва да посочат приложимата за тях 

мерна единица, в която ще продават своята 

продукция. Важно е от посочената мерна единица да 

става ясен грамажа на разфасофката, както и да е 

съобразен с относимите в бизнес плана таблици с 

посочен капацитет на предприятието, себестойност 

на единица продукция и др., ако е приложимо. 

mailto:krusteva.d@gmail.com


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

68 
 

програма“ и количествата посочени в Таблица 7 са описани 

в тон, а Таблица 5 в друга мерна единица, възможно ли е да 

се приложи в бизнес плана word формат, допълнителна 

разяснителна таблица за преобразуване на мерните 

единици? 

Лек ден  

Десислава Красимирова 

 

№ 53,  

12.03.2018 г. 
Десислава Красимирова (krusteva.d@gmail.com)  

В т. 27 Допълнителна информация от Условията за 

кандидатстване в Насоките е записано “ 4. Кандидати с 

проекти, чието изпълнение води до осигуряване на 

устойчива заетост (критерии за подбор № 6.2, № 6.3), са 

такива, които водят до създаване на работни места и/или 

запазване на броя съществуващи работни места към 

предходната календарна година спрямо годината на 

кандидатстване. Кандидати, които към момента на 

кандидатстване извършват дейност по смисъла на критерий 

за подбор № 6.3, са кандидати, които имат приходи и/или 

разходи от дейността си и същите са отразени в Отчета за 

приходи и разходи на кандидата за предходна година 

спрямо датата на кандидатстване (2017 г.). Точки по 

критерий за подбор № 6.3 се присъждат при следните 

условия: 

4.1. За да получи 7 точки по критерия, кандидатът следва да 

 

 

В съответния случай, за да получи 7 точки по 

критерия за подбор, кандидатът следва да се задължи 

с изпълнение на проекта да поддържа 12 човека - 

среден списъчен брой на персонала за период от 3 

години за МСП и 5 години за големи предприятия 

след датата на окончателното плащане.  

В т. 4 от Раздел 27 „Допълнителна информация“ е 

записано, че: „Кандидати с проекти, чието 

изпълнение води до осигуряване на устойчива 

заетост (критерии за подбор № 6.2, № 6.3), са 

такива, които водят до създаване на работни 

места и/или запазване на броя съществуващи 

работни места към предходната календарна година 

спрямо годината на кандидатстване“. 
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е заложил до 5 работни места, от които минимум 2 нови 

работни места, и да е извършвал дейност към момента на 

подаване на заявлението, без значение какъв е броят 

съществуващи работни места“ 

Въпрос: Това означава ли, че ако имаме кандидат със 

средносписъчен брой на персонала за всяка една от 

последните три години 10 човека и е заложил в бизнес 

плана, че за осъществяване на дейностите по проекта са му 

необходими до 5 работни места, и той открие минимум 2 

(две)  нови работни места, то той ще получи 7 точки? 

Лек ден  

Десислава Красимирова 

№ 54,  

12.03.2018 г. 
Румяна Филипова (rfilipova@yahoo.com) 

 

Въпрос по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-

4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти“. 

 

Здравейте,  

 

Ние сме преработвателно предприятие, което осъществява 

дейност в съществуващ цех. Желаем да кандидатстваме за 

изграждане на нов самостоятелен цех, за производство на 

други продукти и малка административна сграда. Допустима 

инвестиция ли е изграждането на малка административна 

сграда обслужваща и двата цеха( двете дейности), при 

 

 

Представената информация не е достатъчна за да се 

даде еднозначен отговор. Необходимо е да се поясни 

дали дейността на предприятието в съществуващия 

цех попада в обхвата на допустимите за подпомагане 

сектори по процедурата.  

Моля да имате предвид, че разходите за 

административно-битови сгради са включени в 

Приложение № 9 „Списък с наименованията на 

активите, дейностите и услугите, за които са 

определени референтни разходи“ към Условията за 

кандидатстване.  

Имайте предвид, че в случаите на друга дейност, 
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условие че бизнес плана ще е разработен само за новата 

дейност във втория цех? 

Благодаря 

Румяна Филипова 

 

кандидатът следва да попълни Таблица № 17 

„Прогноза за Нетните парични потоци на другите 

дейности на кандидата“ от Приложение № 6 към 

Условията за кандидатстване. 

№ 55,  

13.03.2018 г. Кристина Савова (kristina_savova@mail.bg)  

Уважаеми господа, 

във връзка с подготовката на проектно предложение по 

процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ възникнаха 

следните въпроси:  

 

1.      В случай, че кандидат-бенефициентът е група от 

земеделски производители, попъват ли Приложение № 3 

„ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА МИНИМАЛНИЯ 

СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ НА 

СТОПАНСТВОТО КЪМ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА 

ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Ако да- само от името на 

групата, или от името на всеки един участник  

2.      В случай, че кандидат-бенефициентът е група от 

земеделски производители, Приложение № 18 за колко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В т. 5 от Раздел 27 „Списък с общи документи“ 

към Условията за кандидатстване е указано, че 

Приложение № 3 „Декларация за изчисление на 

минималния стандартен производствен обем на 

стопанството към датата на подаване на проектното 

предложение“ не се представя от признати 

групи/организации на производители. 

 

2. В точка 14 от Раздел 24.1 „Списък с общи 
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прогнозни години се попълва? 

3.      В рубриката „Въпроси и отговори“ въпрос № 37, на 

стр. 51 отговор 2 пише, че „2. Кандидатите, които 

предвиждат преработка на собствена продукция, следва да 

съобразят и обосноват очакваните добивите по видове 

суровини, като представят информация, съотносими 

документи/доказателства/използваните източници - 

агропазарна статистика, публична информация от браншови 

организации, др. „Моля да поясните тези доказателства в 

ИСУН ли се прилагат? 

4.      Изисква ли се технологичният проект да бъде заверен 

от БАБХ, при условие, че кандидтат преработва месо? В 

документите за кандидатстване никъде не е изрично 

упоменато.  

 

С уважение, 

Кристина Савова 

документи“ е записано, че: Кандидатът представя 

декларация по образец (Приложение № 18) от 

кандидата с описани вид и количества на основните 

суровини (важи в случаите, когато се предвижда 

преработка на собствена земеделска продукция) 

като доказателство, че са осигурени най-малко 50 % 

от суровините за преработвателното предприятие 

съгласно производствената му програма за първата 

прогнозна година от бизнес плана след изплащане на 

финансовата помощ, от които най-малко 30 на сто от 

общата суровинна база, определена в 

производствената програма за първата прогнозна 

година след въвеждане в експлоатация на 

инвестициите, включени в проекта, трябва да е от 

собствена продукция и/или от регистрирани 

земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 

г.  

От друга страна, в случай че кандидатът заяви точки 

по критерий за подбор 5 „Проекти с инвестиции за 

насърчаване на кооперирането и интеграцията между 

земеделските стопани и предприятия от 

преработвателната промишленост“ във връзка с т. 6 

от Раздел 24.2 е необходимо да попълни Приложение 

№ 18 за период от 3 или 5 прогнозни години,  в 

зависимост от статута на предприятието съгласно 

ЗМСП. 
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3. Да, източниците на информация за предвижданите 

добиви се посочват в Приложение № 6 – образец 

бизнес план (текстови вариант) към Условията за 

кандидатстване, който се прикача в ИСУН. 

 

4. Да, необходимо е във връзка с разпоредбите на 

Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

№ 56,  

13.03.2018 г. 
Десислава Красимирова (krusteva.d@gmail.com)  

Във връзка с критерий за подбор 3.1 Проекти с инвестиции 

за постигане на стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, 

включително такива за намаляване на емисиите при 

производство на енергия от биомаса „ и по конкретно  в 

частта на критерия т. 2 Инвестициите следа да водят до 

изпълнение на изискванията на Регламент  2018/1189 от 25 

април 2015 г  за прилагане на Директива 2009/125/ЕС, които 

водят до намаляване на емисиите, имаме няколко въпроса: 

1)      В чл. 1 „Предмет и обхват“ на Регламент  2015 /1189 за 

прилагане на Директива 2009/125/ЕО е записано: „Без да 

засяга разпоредбите на Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета (1), настоящият 

регламент определя изискванията за екопроектиране за 

предлагане на пазара и пускане в експлоатация на котли на 

твърдо гориво с номинална топлинна мощност 500 киловата 

 

 

Съгласно т. 5 от Раздел 24.2 „Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на 

проекти“ на Условията за кандидатстване за да се 

удостовери съответствие с критерий за подбор 3.1 -

минимално изискване по т. 2, кандидатът следва да 

представи: „Документ, издаден от производителя, 

удостоверяващ съответствието с изискванията на 

Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 

април 2015 г. за прилагане на Директива 

2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

по отношение на изискванията за екопроектиране 

на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 

г.)“. 

Критерият за подбор е пряко, обвързан с 

разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/1189, като 

посочената номинална мощност от 980 kW в 

mailto:krusteva.d@gmail.com
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(„kW“) или по-ниска, включително онези, включени в 

комплекти от котли на твърдо гориво, допълнителни 

топлоизточници, регулатори на температурата и слънчеви 

съоръжения, както са определени в член 2 от Делегиран 

регламент (ЕС) 2015/…. „, 

Въпрос: при инсталиране на котел с номинална мощност 

980 kW на твърдо гориво – дървесни пелети, за 

производство на пара в дестилерия за производство  на 

етерични масла, който отговаря на изискванията за 

екопроектиране заложени в Регламент 2018/1189 от 25 

април 2015 - ще ни бъдат ли присъдени точки по критерии 

3.1? 

2) Ако отговора на първият въпрос е отрицателен, то 

възможно ли е да са закупят два котела всеки с номинална 

мощност 500 kW  - отговарящи на изискванията за 

екопроектиране в Регламента и да се вземат точките по 

критерии 3.1? 

Лека ден  

Десислава Красимирова 

запитването не попада в обхвата на приложното му 

поле. 

№ 57,  

14.03.2018 г. 
Мария Маринова (vb_ch@abv.bg)  

Здравейте,  

във връзка с Приложение 2 Oсновна информация за 

проектното предложение към условията за кандидатстване 

 

 

 

Да, информацията се отнася до лицето, 

упълномощено да подаде проектното предложение в 
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по Процедура чрез подбор на проектни предложения No 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-

2020г.  ме интересува частта за пълномощник.  

Трябва ли да се счита, че става въпрос за упълномощаване 

на трето лице, което да подаде проектното предложение в 

ИСУН и ако това е фирма, да бъдат записани данните на 

управителя на фирмата с електронен подпис, която ще 

подава проектното предложение?  

ИСУН и предвид разпоредбата на т. 2 от Раздел 23 

„Начин на подаване на проектните предложения“, в 

описания от Вас случай, в съответния раздел на 

Приложение № 2 следва да бъде посочен управителя 

на фирматата, с чийто КЕП ще бъде подадено 

проектното предложение и посочен номера на 

изричното пълномощно. 

№ 58,  

14.03.2018 г. 

 

Елена Михайлова (eli.mihailova@hotmail.com)  

 

Здравейте! 

Във връзка с Процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 

искаме да отправим следното запитване. 

Проектното ни предложение предвижда екстракция на масла 

от анасон, валериана, мента, маточина със суперкритичен 

въглероден диоксид. Това е иновативен метод на екстракция 

в Европа. Суперкритичната течна екстракция с въглероден 

диоксид е ефективна техника за извличане на течност и газ, 

 

 

 

 

Предприятията, извършващи дейност в код по КИД-

2008: 20.53 „Производство на етерични масла“, които 

предвиждат реализация на проект за производство на 

етерични масла по процедурата попадат в обхвата на 

Регламент (ЕС) № 702/2014 от 25 юни 2014 г. 

относно деклариране на някои категории помощи в 

секторите на селското и горското стопанство и в 

селските райони за съвместими с вътрешния пазар в 

приложение на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз и за отмяна 

на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията. 
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която има много добри икономически показатели, както и по 

отношение на екологичния ефект. Основните предимства на 

метода са: 

 Ниски оперативни разходи. 

 Почти пълно рециклиране на разтворителя, без 

остатъци на разтворител в  екстракта – получаване на 

чист продукт 

 Методът позволява настройване на разтворимостта 

на суперкритичния въглероден диоксид чрез промяна 

на условията (температура и налягане) 

 Чрез този метод на екстракция се генерират много 

по-малко отпадъци в сравнение с други методи. 

Тъй като маслата, получени при дестилация не попадат в 

обхвата на Приложение № 1 от ДФЕС, моля за уточнение от 

Ваша страна дали и маслата, получени в резултат на 

въглеродна екстракция също са извън Приложение № 1 от 

ДФЕС и за тях са валидни ограниченията, посочени в Раздел 

13.2, точка 2 от Насоките за кандидатстване, а именно:  

2. Финансова помощ не се предоставя за проекти, 

включващи инвестиции за преработка на селскостопански 

продукти в неселскостопански продукти извън приложение 

№ I от ДФЕС или памук за проекти, които: 

а) са подадени от кандидати големи предприятия, или 

б) не се осъществяват на територията на селските райони 

съгласно приложение № 1. 

Благодаря! 

За съответните кандидати важи ограничението на т. 2 

от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ към Условията за кандидатстване. 

По отношение на описанaта технологичнa обработка 

и полученият краен продукт обръщаме внимание, че 

Агенция „Митници“ е компетентния орган по 

отношение на тарифното класиране на стоки 

съгласно комбинираната номенклатура, включително 

принадлежността на специфичен продукт към 

Приложение № I от ДФЕС. 
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№ 59,  

14.03.2018 г. 
Велислава Вълова (vilivatova@yahoo.de)  

Здравейте, 
  
Във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 

по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4„Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. имам следните въпроси: 
1. Допустим ли е за подпомагане по посочената процедура 

инвестиционен проект за закупуване на машини и 

оборудване за производство на естествено ферментирала 

напитка – студен чай, включващ като суровини вода (около 

70-80%), мед, концентрати-овкусители, произведени от 

етерично-маслени култури като мента, лавандула, роза, 

шипка, малини, арония, ягоди и др., както и около 2% зелен 

чай. 
2. Предвид факта, че концентратите-овкусители се 

произвеждат от закупени от земеделски стопани етерично-

маслени култури, както и плодове, такъв проект би ли 

получил точки по критерий 1. Проекти за инвестиции за 

преработка на суровини от чувствителни сектори. 
Предварително Ви благодаря за отговора. 
Поздрави, 
В. Вълова 

 

 

 

 

Моля да имате предвид, че съгласно т. 4 от Раздел 

13.1 „Допустими дейности“ на Условията за 

кандидатстване: „Продуктите от допустимите за 

финансова помощ сектори, за чиято преработка 

и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са 

описани в приложение № І по чл. 38 от ДФЕС, 

наричано по-нататък "приложение № І от ДФЕС", 

посочени в приложение № 5 от настоящите условия 

за кандидатстване“. 

Представената информация не е достатъчна, за да се 

извърши преценка относно принадлежността на 

предвидените инвестиции към допустимите за 

подпомагане сектори по процедурата, както и не 

става ясно кои земеделски продукти на каква точно 

преработка са подложени и от кого.  

 

№ 60,  Деси Матеева (dessima@abv.bg)   

mailto:vilivatova@yahoo.de
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14.03.2018 г. Здравейте, 

Бихме искали да попитаме по мярка 4.2. допустим разход ли 

са СМР на общите помещения (тоалетни, стаи за почивки, 

битови стаи, офис) от изграждането на производствена 

сграда? В конкретният случай на кандидата на 1-ви етаж е 

планирано  да бъде ситуирано проиводството и складовете, а 

на втори етаж ще бъдат общи помещения?  

 

 

 

Необходимо е дейностите, които ще се извършват в 

съответните помещения, да са обосновани за 

нуждите на предприятието. Моля също така да 

обърнете внимание на позиция № 1 от Приложение 

№ 9 „Списък с наименованията на активите, 

дейностите и услугите, за които са определени 

референтни разходи“ на Условията за 

кандидатстване. 

№ 61,  

14.03.2018 г. 
Деси Матеева (dessima@abv.bg)  

Кандидат произвежда ядки - сурови и печени, като суровите 

преминават единствено през почистване, сортиране и 

пакетиране, за което по проекта се предвижда да се закупи 

пакетираща машина, която ще пакетира и суровите, и 

печените ядки. Отделно за печените ядки ще се купи нова 

технологична производствена линия. Допустимо ли е 

пакетиращата машина, за която се кандидатства, да се 

иползва за пакетиране на сурови ядки, които не търпят 

преработка? 

 

 

Моля да обърнете внимание на т. 7, буква „в“ от 

Раздел 13.3 „Недопустими дейности“ и на 

дефиницията за маркетинг на продукт, посочена в т. 

20 от Приложение № 21 към Условия за 

кандидатстване. 

№ 62,  

14.03.2018 г. 
Ива Александрова (alexandrovai@elana.net)  

 

Здравейте, 

Във връзка с публикуваните насоки за кандидатстване по 
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процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2., имам 

следните въпроси: 

1.       Как се доказва изискването 30% от общата суровинна 

база за първата прогнозна година на бизнес плана да е от 

регистрирани ЗП? Представят ли се зелените талони към 

анкетната карта на ЗП заедно със сключените договори или 

това ще се проверява по служебен път от експертите на 

ДФЗ? 

2.       Във връзка с доказване осигуреността на биологични 

суровини, допустимо ли е към договорите да се приложи 

сертификационно писмо за биологично производство на 

суровината като аналог на сертификат за биологично 

производство? 

3.       Във връзка с отговора на въпрос № 32, където сте 

посочили, че трябва да се обосновават продажните цени на 

готовата продукция, то не трябва ли да се приложи същия 

подход, както и при цената на суровините? След като е 

допустимо да не се обосновава цената на суровините поради 

предоставени предварителни договори за тази суровина, то 

не значи ли, че не е необходимо да се обосновава и 

продажната цена на готовата продукция, тъй като и за нея се 

изисква прилагането на предварителни договори с описани 

количества и цени? 

4.       Какъв документ се прилага за доказване категорията 

на голямо предприятие? Трябва ли да се прилага 

непопълнен образеца на декларацията за МСП или е 

 

 

1. Проверката за регистрация по реда на Наредба № 

3/1999 г. на доставчиците на суровини съгласно 

представените договори от страна на кандидатите ще 

се извършва служебно. 

 

 

2. Съгласно т. 2 от Раздел 24.2 „Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на 

проекти“ на Условията за кандидастване: Кандидата 

прилага сертификат за биологично производство на 

суровината. 

  

3. Договорите по т. 15 от Раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ на Условията за кандидатстване, с 

изключение на случаите на производство на 

гранулиран фураж, се представят за първа прогнозна 

година от изпълнение на бизнес плана. 

В контекста на поставения въпрос по запитване № 32 

следва да имате предвид, че бизнес плана, обхваща 

период от 5 или 10 години, като съществува пряка 

зависимост между жизнеспособността на проекта и 

заложената цена за реализация на крайния продукт 

съгласно производствената и търговска програма. 

Поради тази причина е необходимо кандидатът да 
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допустимо да не се прилага нищо на мястото на 

декларацията за МСП, в случай, че кандидатства голямо 

предприятие? 

 

Благодаря, 

 

аргументира/обоснове до колко заложената цена е 

реалистична и отговаря на ситуацията на пазара, 

посочвайки източници. 

 

4. Кандидатът посочва статут голямо предприятие 

при попълване на формуляра за кандидатстване и в 

Приложение № 2 „Основна информация“ към 

Условията за кандидатстване. В т. 10 от Раздел 24.1 е 

записано, че декларацията не се представя от 

кандидати, които са големи предприятия.  

В тази връзка, предвид неприложимостта на 

декларацията по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП за кандидата, 

не е необходимо нейното прилагане към формуляра 

за кандидатстване в ИСУН. 

 

№ 63,  

14.03.2018 г. 

Кристина Савова (kristina_savova@mail.bg)  

Уважаеми господа, 

във връзка с подготовката на проектно предложение по 

процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ възникнаха 

следните въпроси: 

по отношение на критерий 4 "Проекти за преработка на 

биологични суровини и производство на биологични 

продукти", ще бъдат ли присъдени 10т., в случай, че 

 

 

 

 

Не, кандидатът задължително следва да представи 

сертификат за биологично производство на 

суровината, предмет на преработка по проекта по 

процедурата, към датата на подаване на проектното 

предложение за да получи точки по критерий за 

подбор 4 „Проекти за преработка на биологични 

суровини и производство на биологични продукти“. 

mailto:kristina_savova@mail.bg
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кандидатът има сертификат за биологично производство, но 

е в преход и ще има продукция след около 2г. 

Благодаря предварително. 

 

 

№ 64,  

14.03.2018 г. 

 

Тодор Бобуранов (boburanov.todor@gmail.com)  

 

Във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 

по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г., както и с Постъпили въпроси 

от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 

4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

и разяснения по тях, имам следните въпроси:  

 

Въпрос 1: 

Съгласно отговор на въпрос 5 от 19.02.2018г., ФЛ не са 

допустими за кандидатстване по процедурата, поради което 

е необходимо да бъде регистрирано ЮЛ (ЕТ или ЕООД). 

Предвид сключени договори за аренда и поети ангажименти 

ФЛ не може да бъде преобразувано в ЮЛ (ЕТ или ЕООД), а 

ще бъде учредено ново такова с  едноличен собственик на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Съгласно т. 6 и т. 7 от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“, за ЕТ или ЕООД се 

признават обстоятелствата по т. 1, б. „а“, т. 3 и т. 4 

като физически лица/физическо лице, което е 

едноличен собственик на капитала. 

mailto:boburanov.todor@gmail.com
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капитала- ФЛ). От друга страна съгласно т. 6 от Раздел № 

11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване, за кандидатите ЕТ или ЕООД 

се признават обстоятелствата като физическо 

лице/съответно физическото лице- собственик на капитала. 

Във тази връзка имаме следните въпроси: 

1.1. Ще бъде ли необходимо преподписване на сключените 

от ФЛ договори, вкл. документите, който са свързани с 

изготвяне на Инвестиционния проект по ПМ 4.2, 

разрешителни за строеж (които са на името на ФЛ) и други 

документи по т.21- 28 от Раздел 24.1 „Списък с общи 

документи”? В тази връзка ще бъдат ли признати 

предварителните разходи за проектанти, архитекти, 

специалисти, разрешителни, извършени от физическото 

лице? 

1.2. Необходимо ли е да се прави регистрация в ИСАК на 

ЮЛ (ЕТ или ЕООД), респективно нов УРН? 

  

Въпрос 2: 
Ще бъдат ли признати точките по критерий 5.1 „Проекти, 

насърчаващи интеграцията на земеделските стопани”- 

предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана 

преработката на минимум 65 % собствени суровини 

(земеделски продукти) за канидат ООД, при условие че 

Дружеството е регистрирано на 04.09.2016 год. като 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Не, не е необходимо преподписване, в случай че 

кандидатът е едноличен търговец, а документите са 

издадени на името на ФЛ.  

 

 

 

 

 

 

1.2. Да, необходимо е във връзка с изискването на т. 

17 от Раздел 23 на Условията за кандидатстване. 

 

2. Виж отговор на въпрос № 4 по запитване № 7 от 20 

февруари 2018 г. 

 

 

3. В Раздел 24.2 на Условията за кандидатстване са 

посочени всички документи, въз основа на които  
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земеделелски стопанин по реда на Наредба 3/1999 год., т.е. 

регистрацията като ЗС е 3 стопански години, с договори и 

фактури, доказващи извършени мероприятия по 

засяване/засаждане на култури в рамките на 

агротехническия срок за определената култура 

(извършените мероприятия са с по-ранна дата от 

регистрацията- май- юли 2016 г.).  
  
Въпрос 3:  
Ще бъдат ли признати средносписъчен брой лица (съгласно 

минималните изисквания за покриване на критерий 8. 

„Проекти на кандидати, които извършват селскостопанска 

дейност или преработка на селскостопански продукти от 

най-малко три години и не са получавали финансова помощ 

за сходна дейност”), в случайна че кандидатът е наемал лица 

с договор за услуга по наемане и осигуряване на работници 

(аутсорсинг) с доставчик, предвид факта, че е сключен 

договор за доставка на услуга и тези наети лица не влизат в 

справката „Отчет за заетите лица, средствана за работна 

заплата и други разходи за труд”? 
С уважение: Тодор Бобуранов 

комисията по т. 2 от Раздел 21.1 „Предварителна 

оценка на проектните предложения“ ще извършва 

преценка за съответствие с отделните критериите за 

подбор на проекти. 

 

Публикувано на 23.03.2018 г. 

№ 65,  

15.03.2018 г. 
Десислава Красимирова (krusteva.d@gmail.com)  

Във връзка с критерии за подбор на проекти 2 “ Проекти за 

въвеждане на нови и спестяващи технологии и иновации в 

преработвателната промишленост“ и по конкретно за 

 

 

1. Не, кандидатът следва да представи  

удостоверение за правен статус на патент или 

mailto:krusteva.d@gmail.com
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иновации, имаме няколко въпроса относно документи, които 

се изискват при подаване на проектното предложение: 

1) Свидетелство за регистрация на полезен модел и 

Удостоверение за полезен модел, едно и също нещо ли е?  

2) На чие име следва да бъде издадено свидетелството за 

регистрация на полезен модел/удостоверение за полезен 

модел на бенефициента, на доставчика, на трето лице? 

3)  Ако Свидетелството за регистрация на полезен модел 

/Удостоверение за полезен модел е издадено на името на 

доставчика на оборудването, то какви други документи 

освен договор за покупко - продажба на оборудването и 

свидетелството за регистрация на полезен модел, е 

необходимо да предоставим за да получим точките по 

критерии 2.2. 

4) Ако свидетелството за регистрация на полезен 

модел/удостоверение за полезен модел е издадено на 

производителя, а доставчика е различно лице, то какъв 

документ трябва да предоставим между производителя и 

доставчика? 

 Лек ден  

Десислава Красимирова 

полезен модел. Съответният документ е различен от 

свидетелството за регистрация на полезен модел. Във 

връзка с поставени въпроси по т. 2, 3 и 4, моля да 

обърнете внимание на разяснения по запитване № 35 

от 02.03.2018 г. 

№ 66,  

16.03.2018 г. 
Соня Димитрова (credo5@abv.bg)  

 

Уважаеми Дами и Господа, 

Предприятието ни се занимава с преработка на кафе. 

Желаеме да кандидатстваме по процедура BG06RDNP001-

 

 

 

Преработката на кафе не попада в обхвата на 

избраните за подпомагане сектори, посочени в т. 1 на 

mailto:credo5@abv.bg
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4.001  по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка 

/маркетинг на селскостопански продукти", тъй като имаме 

нужда от закупуване на оборудване за преработка на кафе 

/печене, пакетиране и т.н/. Моля за отговор, допустима ли е 

нашата дейност за подпомагане по подмярка 4.2, предвид, че 

преработвания продукт- кафе, попада в обхвата на 

Приложение I от ДФЕС и НЕ се подпомага по процедури на 

ОПИК, с мотив- избягване на препокриване на 

интервенциите между ОПИК и ПРСР. 

 

С уважение, 

С.Димитрова 

 

Раздел 13.1 „Допустими дейности“ на Условията за 

кандидатстване по процедурата. 

№ 67,  

16.03.2018 г. 
Валентин Видев (videv@galabeks.net)  

 

Въпросът ни е относно критерии 9: 

Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските 

производители и преработвателни предприятия с разширен 

достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, 

включително експортна активност. 

В необходимите документи за да се вземат точки по този 

критерии са необходими следните документи: 

10. Първични счетоводни документи (фактури), доказващи 

съответствие с критерии за подбор № 9.1, 9.2, 9.3 или 9.4, 

придружени с декларация за износ на собствена 

произведена/преработена селскостопанска продукция 

 

 

 

Виж отговор на въпрос № 1 по запитване № 2 от 

15.02.2018 г. 

mailto:videv@galabeks.net
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съгласно Приложение № 19Представят се във формат „pdf“ 

или „jpg”. Кандидатите, които са признати 

групи/организации на производители представят тези 

документи за всеки един от членовете.  

11. Месечни ИНТРАСТАТ декларации за вътрешно - 

общностни изпращания  на стоки, осъществени между 

Република България и страните-членки на Европейския 

съюз, доказваща съответствие с критерии за подбор № 9.1, 

9.2, 9.3 или 9.4(представя се в случаите, когато размерът на 

изпращанията на произведена или преработена 

селскостопанска продукция за всяка от съответните години,  

надхвърля годишните праговете за деклариране съгласно 

заповед на председателя на НСИ). Представя се във формат 

„pdf“ или „jpg”.Кандидатите, които са признати 

групи/организации на производители представят тези 

документи за всеки един от членовете (когато е приложимо). 

12. Митническа декларация, доказваща съответствие с 

критерии за подбор № 9.1, 9.2, 9.3 или 9.4(представя се в 

случаите на износ на произведена или преработена 

селскостопанска продукция за трети страни). Представя се 

във формат „pdf“ или „jpg”. 

Обемът на всички изискани от Ваша страна документи 

надвишава многократно изискването за  100 MB, а общо 

всички необходими документи ще надвишат и 10 GB.  

Както е описано в насоките за кандидатстване, че е 

допустимо: 
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18. В случаите на включени в проектното предложение 

строително-монтажни работи, техническите или работни 

проекти, с изключение на част „Технологична“, могат да се 

представят на хартиен носител в съответната областна 

дирекция на ДФЗ-РА по място на извършване на 

инвестицията преди датата на подаване на проектното 

предложение в ИСУН. В тези случаи, кандидатите следва да 

прикачат срещу съответния документ в ИСУН приемо-

предавателен протокол за предоставен технически или 

работен проект в съответната областна дирекция по място 

на извършване на инвестицията. 

Има ли възможност да представим исканите документи на 

хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФЗ-

РА по място на извършване на инвестицията преди датата на 

подаване на проектното предложение в ИСУН, с които 

показваме че отговаряме на критерии 9 от „Критерии и 

методика за оценка на проектните предложения“? 

С уважение: Валентин Видев 

 

№ 68,  

16.03.2018 г. 
Павел Дочев (p_stanimirov@abv.bg)  

 

Здравейте,  

Имам следните въпроси, които се отнасят до Условията за 

кандидатстване по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:  

1. В случай на новосформирана през 2017 г. организация на 

 

 

 

Моля да имате предвид, че съгласно т. 1, буква „б“ от 

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“, т. 8 от Раздел 13.3 „Недопустими 

дейности“ и т. 35 от Приложение 21 „Използвани 

mailto:p_stanimirov@abv.bg
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производители, която не е извършвала дейност към 

момента, може ли да се счита, че тя е предприятие, което не 

е извършвало дейност, въпреки че членовете и са 

съществуващи и извършващи дейност земеделски стопани в 

контекста на критериите за подбор по т.6.2 и т. 6.3?  

 

2. Новосъздаден ЕТ, създаден от съществуващ земеделски 

стопанин за целите на кандидатстването по подмярка 4.2 - 

предприятие извършващо дейност ли е или не е такова в 

контекста на критериите за подбор по т.6.2 и т. 6.3?   

 

3. При положение, че ФЛ собственик на ЕТ има одобрен 

проект по подмярка 4.1 за модернизиране на стопанството 

му, чиято продукция ще преработва - къде следва да се 

отнесат приходите и разходите, които са съотносими към 

стопанството му - Табл. 17 "Прогноза за нетните парични 

потоци от другите дейности на кандидата" или следва да се 

разнесат във всички останали таблици на БП, относими към 

проекта, за който се кандидатства? 

Поздрави  

Павел Дочев 

съкращения и основни дефиниции“ по процедурата 

са допустими за подпомагане организации и/или 

групи на земеделски производители, признати от 

министъра на земеделието, храните и горите. 

В т. 4 от Раздел 27 „Допълнителна информация“ е 

записано, че: „Кандидати, които към момента на 

кандидатстване извършват дейност по смисъла на 

критерий за подбор № 6.3, са кандидати, които 

имат приходи и/или разходи от дейността си и 

същите са отразени в Отчета за приходи и разходи 

на кандидата за предходна година спрямо датата 

на кандидатстване (2017 г.)“. 

 

2. Кандидатът попада в обхвата на критерий за 

подбор 6.3. „Проекти от кандидати, които към 

момента на кандидатстване извършват дейност“. 

 

3. Паричните потоци, свързани с производството на 

собствената суровина, която ще се преработва следва 

да бъдат отнесени към основната дейност на 

предприятието - кандидат.  

Паричните потоци, които са свързани с 

производството на суровини, които не са включени в 

преработвателната дейност на предприятието следва 

да бъдат отнесени в таблица 17 "Прогноза за нетните 

парични потоци от другите дейности на кандидата" 
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на Приложение № 6. 

 

№ 69,  

16.03.2018 г. 
Надежда Велинова (evcon.eood@gmail.com)  

Здравейте, 

Във връзка с отговор на въпрос 51, т. 2 по подмярка 4.2 от 

ПРСР 2014-2020 имам следния доуточняващ въпрос: 

След като проектни предложения от първи прием по 

подмярка 4.2 от 2015 г., които не са се класирали, могат да 

се подадат отново със заявление за прехвърляне (съгл. т.12, 

раздел 23 от Условията за кандидатстване), то възможно ли 

е да подадем нов проект (в различни инвестиции от тези, 

който прехвърляме), като сумарно общите допустими 

разходи и по двата проекта ще са на стойност 3 911 600 лв.  

Или следва двата проекта да бъдат обединени в един общ, за 

да не попаднем в хипотезата на т. 3, раздел 25 от  Условията 

за кандидатстване.  

 

Надежда Велинова  

 

 

 

 

В рамките на настоящата процедура е допустимо 

подаване само на едно проектно предложение, в т.ч. 

искане за прехвърляне на заявление, при спазване на 

условията, посочени в т. 12-15 от Раздел 23 на 

Условията за кандидатстване. В посочения от Вас 

случай, за да бъдат допустими инвестициите следва 

да са обединени в едно ново проектно предложени. 

№ 70,  

17.03.2018 г. 
Надежда Велинова (evcon.eood@gmail.com)  

Допустимо ли е чрез едно проектно предложение подадено в 

ИСУН, едновременно да се подаде заявление за прехвърляне 

(съгл. т. 12, раздел 23) и да се подаде нов проект с 

допълващи инвестиции до максималния размер на 

допустимите разходи. Моля ако е допустимо разяснете 

 

 

Не, не е допустимо. Съгласно т. 13.2  буква „б“ от 

Раздел 23 на Условията за кандидатстване: „Когато 

кандидатът заявява искане за прехвърляне в 

основната информация за проектното предложение 

mailto:evcon.eood@gmail.com
mailto:evcon.eood@gmail.com
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процедурата за подаване чрез ИСУН.  

Допустимо ли е едновременно да се прилага изискуем 

документ по новия проект и Декларация за представени 

документи (съгл. Приложение 20) по прехвърления проект.   

 

Надежда Велинова 

съгласно приложение № 2 има право да включи само 

дейности и разходи, които са включени в таблицата 

за допустимите инвестиции, приложена към 

подаденото заявление за подпомагане, за което се 

отнася искането“. 

 

№ 70,  

17.03.2018 г. 
Георги Атанасов (denyrosess@gmail.com)  

 

Здравейте, 

Във връзка с попълването на формуляра в ИСУН  -

 Процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020г. 

Проекта ни се състои от СМР и закупуване на нови машини 

и съоражения. 

 

Имаме следните въпроси: 

1. Основни данни 

- Проектът е съвместен план за действие?  Да или Не 

- Проектът използва финансови инструменти? Да или Не 

- Проектът подлежи на режим на минимални помощи? Да 

или Не 

- Проектът включва публично-частно партньорство? Да или 

Не 

 

 

 

Моля да се запознаете подробно с Приложение № 22 

„Инструкции за попълване на формуляр за 

кандидатстване и подаване на проектно предложение 

по процедура „Процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 

4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции 

в материални активи“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020“ чрез системата ИСУН 

2020“ към Условията за кандидатстване. 
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- Проектът подлежи на режим на държавна помощ? Да или 

Не 

- Проектът включва подкрепа от Инициатива за младежка 

заетост? Да или Не 

Моля за разяснение по тези точки. 

4. Финансова информация – кодове по измерения - На 

всички точки е написано НЕ СЕ ПРИЛАГА – Означава ли 

това, че може да бъде пропусната тази точка? 

5. Бюджет (в лева) 

III. РАЗХОДИ ЗА СМР – Предвид това, че ще има 

референтни цени на СМР как се попълва тази точка? 

Може би 100% БФП -?     СФ – 0% ? 

8. Индикатори – как да тълкуваме индикатори? 

10. План за външно възлагане – Означава ли, че 

изпълнението на СМР от строителна фирма и изработката на 

машините трябва да бъдат описани тук като услуги, 

доставки или строителство? 

Благодаря 

Георги Атанасов 

 

№ 71,  

18.03.2018 г. 
Крум Георгиев (krumgeorgiev2004@yahoo.com) 

 

Здравейте! 

Моля да ми отговорите относно мярка 4.2: 

Възможно ли е да се закупи само сграда и земя, в които да 

се прехвърли оборудване и суровината,  които в момента са 

 

 

 

Не. В т. 3 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите“ на Условията за кандидатстване е 

записано, че:  „Разходите за закупуване на земя, 

mailto:krumgeorgiev2004@yahoo.com
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на 3 различни места в селски район под наем? 

 

Благодаря е лек ден! 

eng.Krum Georgiev 

сгради и други недвижими имоти, свързани с 

дейностите по проекта по т. 3 и 4 от Раздел 14.1 

„Допустими разходи“ не могат да надхвърлят 10 на 

сто от общия размер на допустимите разходи по т. 

1 и 2 и т. 5 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими 

разходи“. 

№ 72,  

18.03.2018 г. 
Маргарита Станкова (m_stankova@abv.bg)  

 

 

Здравейте, 

Преди около месец направих запитване по мярка 4.2- 

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти, но тъй като нямам отговор отново поставям 

въпроса ми свързан с допустимост по мярката. 

Като физическо лице упражнявам следните дейности: 

-Застрахователна дейност-  търговец по ТЗ , 

-Земеделски производител- пчеларство, регистриран по 

съответните наредби. 

Регистрирана съм по ДДС. 

Въпроса ми е дали мога да кандидатствам по мярката като 

физическо лице. 

Надявам се на отговор от ваша страна, като предварително 

благодаря. 

 

С Уважение, 

Маргарита Станкова 

 

 

 

 

Виж отговор на въпрос № 5 от 19.02.2018 г. Съгласно 

чл. 5, ал. 4 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. 

за определяне на детайлни правила за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. 

разясненията са публикувани на интернет страницата 

на Министерството на земеделието и храните и в 

ИСУН.  

mailto:m_stankova@abv.bg
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№ 73,  

18.03.2018 г. 
Крум Георгиев (kvg2018@abv.bg)  

 

Здравейте! 

Моля да ми отговорите по мярка 4.2 допустимо ли е 

закупуването на оборудване на сушене и опаковане на 

билки?    

Благодаря! 

Георгиев 

 

 

 

Да, допустимо е. Моля да имате предвид, че 

преработката на диворастящи билки не попада в 

обхвата на допустимите за подпомагане дейности по 

процедурата. 

№ 74,  

20.03.2018 г. 
Стоян Трушков (stru@abv.bg)  

Уважаеми Дами/Господа, 

При реализацията на проект по обявената Процедура чрез 

подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 

по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ при кои случаи е задължително 

прилагането на Закона за обществени поръчки, когато се 

закупуват одобрените в проекта машини, съоръжения, 

оборудване, СМР-дейности и др. 

 

С уважение, 

Стоян Трушков 

 

 
 
 
 

При избор на изпълнител за дейностите по проекта 

кандидатите провеждат процедура по Закона за 

обществените поръчки, ако се явяват възложители по 

смисъла на чл. 5  или чл. 6 от ЗОП.  
 

 

№ 75,  

20.03.2018 г. 
Камелия Димитрова (kamelia.d.dimitrova@abv.bg)  
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Здравейте, Във връзка с текущия прием на проектни 

предложения по Подмярка 4.2 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти", е 

налице следният въпрос, свързан с изискуемия документ по 

точка 21. Заснемане на обекта/съоръжението и/или 

архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който 

ще се изгражда, ремонтира или обновява и точка 26 

Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУ, 

изискуеми ли са. 

При проект, в който са налице инвестиции за изграждане на 

фотоволтаик и закупуване на технологично оборудване: 

- Фотоволтаика е придружен с документ за собственст на 

сградата, заснемане на покрива на сградата, разрешение за 

строеж, КС и останалите съотносими документи за 

инвестиция за СМР; 

- Технологичното оборудване е придружено с документ за 

собственост на сградата, Технологичен проект и 

количествена сметка. 

Съгласно Раздел 13.2 условия за допустимост на дейностите, 

точка 21: За проектите, включващи само заявени за 

подпомагане разходи за закупуване и/или инсталиране на 

нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за 

подобряване на производството, за които съгласно 

технологичен проект се изисква поставяне в затворени 

помещения, кандидатът предоставя документ за 

собственост или документ, доказващ правно основание за 

В случай че предвиденото технологично оборудване 

попада в хипотезата на т. 21 от 13.2 Раздел „Условия 

за допустимост на дейностите“, т.е. от технологичния 

проект е видно, къде ще бъдат разположени 

активите, предмет на подпомагане по процедурата в 

съществуващата сграда/помещения, не е необходимо 

представяне на документи по т. 21 и 26 от Раздел 

24.1 „Списък с общи документи“ на Условията за 

кандидатстване. 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

94 
 

ползване за не по-малко от 6 години от датата на подаване 

на проектното предложение, на сградите или 

помещенията, където ще бъдат поставени или монтирани 

и за срок от 8 години - за кандидати големи предприятия. 

Въпросът ни е в хипотезата на закупуване на технологично 

оборудване, без включено СМР на сградата, документите по 

точка 21  Заснемане на обекта/съоръжението и/или 

архитектурен план на сградата и точка 26. Разрешение за 

поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ, съотносими ли 

са към инвестицията в частта на технологичното 

оборудване, предвидено за закупуване? 

Благодаря предваително! 

Камелия Димитрова 

 

№ 76,  

20.03.2018 г. 
Ива Иванова (iva1983@abv.bg)  

 

Здравейте, 

във връзка с отворената  процедура BG06RDNP001-

4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г. допустима  инвестиция ли е предприятие 

занимаващо се само с  пълнене и запечатване на готови 

кутийки за крайния потребител на готови суровини ( кетчуп, 

 

 

 

Не. Моля да обърнете внимание на т.7, буква „в“ от 

Раздел 13.3 „Недопустими дейности“ на Условията за 

кандидатстване. 

mailto:iva1983@abv.bg
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майонеза, различни видове сладка)? 

Поздрави! 

Ива Иванова 

 

№ 77,  

20.03.2018 г. 
Стоян Трушков (stru@abv.bg)  
 

В Условията за кандидатстване в т.24.1 Списък с общи 

документи, т.14, кандидатите следва да 

представят  „Предварителни или окончателни договори с 

описани вид, количества и цени на основните суровини 

(важи в случаите, когато не се предвижда преработка на 

собствена земеделска продукция)...“ 

Въпросът касае бъдещ преработвател  на диворастящи 

кестени, който ще закупува суровината си единствено и 

само от физически лица, поради естеството на продукта, а не 

от ЗП  или търговци. Тъй като ЗП не отглеждат кестени, а 

търговците изкупуват и продават инцидентно минимални 

количества кестени – до десетина килограма, кандидатът 

предвижда да назначи персонал, който да обикаля регулярно 

селищата до кестеновите гори и да изкупува суровината 

(диворастящи кестени) най-вече от физически лица. Поради 

тези обективни обстоятелства е невъзможно подготвянето 

на предварителни договори за тази основна и единствена 

суровина на кандидата. Какви други подходящи заместващи 

документи бихте предложили, които да подготви кандидата 

вместо гореизброените в т.14 или ще се приеме за нормално 

 

 

Не се допускат изключения по отношение на 

представяне на задължителни изискуеми документи, 

посочени в Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ 

към Условията за кандидатстване.  

Документът по т. 14 е свързан с изпълнение на 

изискването по т. 12 и 13 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ на Условията за 

кандидатстване. 

Един от очакваните резултати от изпълнението на 

проекти по процедурата е подобряване на 

вертикалното и хоризонталното сътрудничество 

между земеделските производители, преработватели 

и търговци.  

Преработката на недървесни горски продукти не 

попада в обхвата на допустимите за подпомагане 

дейности по процедурата. 

mailto:stru@abv.bg
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кандидата да представи повече от стотина предварителни 

договора с физически лица?   

 

Публикувано на 30.03.2018 г. 

 

№ 78 

21.03.2018 г. 

 

Тодор Бодуранов Todor (boburanov.todor@gmail.com) 

Здравейте,  

бих искал да попитам следното:  

Фирмата ни е ЮЛ-ООД, регистрирано по реда на 

"НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане 

на регистър на земеделските стопани" като земеделски 

стопанин и развиваме дейности по отглеждане на етерично-

маслени и лекарствени култури. Фирмата е със статут на 

"малко предприятие" съгласно ЗМСП, като е регистрирана и 

осъществява дейност на територията на община попадаща в 

"Списък на общините, намиращи се в селските райони на 

Република България, които се финансират по оперативна 

програма „Развитие на селските райони“ на ЕС.".  

Въпросът ни е: Допустимо ли е да подадем проектно 

предложение по  подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  за 

изграждане на дестилерия за производство на 

масло/деслтилат от лавандула на територията на общината, 

в която сме регистрирани?  

 

 

 

 

Да, проект за производство на етерични масла, 

представен от кандидат МСП, е допустим за 

подпомагане на територията на селски райони 

съгласно Приложение № 1 на Условията за 

кандидатстване по процедурата.  

Съгласно т. 33 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ от Условията за 

кандидатстване, финансовата помощ за производство 

на продукти извън Приложение І от ДФЕС се 

предоставя в съответствие с Регламент (ЕС) № 

702/2014 от 25 юни 2014 г. 

 

№ 79 

22.03.2018 г. 
Ивайло Кръстев – (iskrastev@gmail.com) 

Здравейте, 
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Във връзка с процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.   

По проект за модернизация на Винарска изба имам 

следните въпроси: 

1. Допустими разходи за подпомагане ли са закупуването 

на: 

- Ремарке за изнасяне на гроздето в касетки от лозята към 

винарната; 

- Товарен автомобил (микробус или пикап) за транспорт на 

готовата продукция до клиентите, 

съгласно т.14.1 - 5 от Условията за кандидатстване? 

2. Модернизацията на системата за събиране и 

пречистване на отпадните води от предприятието, 

отнася ли се към определението за основен/текущ ремонт 

на Производствена сграда със система за климатизация 

(каквато е съществуващата винарска изба), съгласно т.3 

от Приложение №9 "Списък на активите за които са 

определени референтни разходи" към Условията за 

кандидатстване? 

3. Инвестиции за подобряване на условията за посрещане 

на посетители/клиенти на площадката около сградата на 

винарната като: 

- Поставяне на беседки с пейки; 

1. Посочените активи по т. 1 не попадат в обхвата на 

допустимите за подпомагане разходи по процедурата 

във връзка с изложената информация в запитването. 

Закупуването на ремарке за изнасяне на грозде в 

касетки от лозята представлява прибиране на 

реколтата и се явява етап от производството на 

селскостопанска продукция, което се подпомага по 

подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

ПРСР 2014-2020 г. 

Товарен автомобил (микробус или пикап) не попада 

в обхвата на дефиницията, посочена в т. 57 от 

Приложение № 21 „Използвани съкращения и 

основни дефиниции“ на Условията за 

кандидатстване. 

2. Не. В референтната цена за основен/текущ ремонт 

се включват само разходите за СМР за съответния 

вид строеж (стопанска сграда),  за който се 

кандидатства.  

3. Посочените инвестиции попадат в обхвата на т. 5.3 

„Озеленяване/ландшафтна архитектура“ от 

Приложение № 9 „Списък с наименованията на 

активите, дейностите и услугите, за които са 

определени референтни разходи“ на Условията за 

кандидатстване. 
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- Допълнително осветление; 

-Озеленяване на терена, 

  отнасят ли се към определението за 

Озеленяване/Ландшафтна архитектура, съгласно т.5.3 от 

Приложение №9 "Списък на активите за които са 

определени референтни разходи" към Условията за 

кандидатстване?  

 

 

№ 80 

22.03.2018 г. 
„Нортан“ ЕООД (nortan42@gmail.com)  

 

Във връзка с публикувани насоки за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2., моля 

да ни отговорите на следните въпроси: 

 По критерий 4.1 „Проекти с инвестиции за преработка и 

производство на сертифицирани биологични продукти“ 

 Над 75 % от обема на преработваната суровина и 

произведена продукция, посочена в бизнес плана, на 

кандидат по подмярка 4.2. ще бъде биологично 

сертифицирана. За целта кандидатът има осигурен договор 

за доставка на суровини с производител на земеделска 

продукция, който е под контрол на биосертифицираща 

фирма. Към договора е приложен сертификат, издаден от 

сертифициращата фирма, съгласно който стопанството е 3-

та година в преход и преходния период приключва на 

05.05.2018 г. Въпросите ни са: 

 

Съгласно т. 2, от Раздел 24.2 „Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на 

проекти“ на Условията за кандидатстване за 

доказване на съответствие с критерий за подбор 4.1 

кандидатът следва да представи сертификат за 

биологично производство на суровината, за чиято 

преработка се кандидатства. 

Документите от Раздел 24.2 „Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на 

проекти“ към Условията за кандидатстване се 

представят задължително към датата на подаване на 

проектното предложение.  
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1. Ако проектното предложение бъде подадено на 

07.05.2018г., когато доставчика на биологични суровини е 

преминал преходния период, ще бъдат ли признати точките 

по критерий 4.1 „Проекти с инвестиции за преработка и 

производство на сертифицирани биологични продукти“ 

въпреки, че контролиращата фирма, няма да е издала все 

още сертификат за биологично производство на суровината 

т.е. към датата на подаване на проектното предложение няма 

да има наличен сертификат. 

2. Дали ще бъде изпълнено условието на т. 2 от раздел 24.2 

„Списък с документи, доказващи съответствие с критериите 

за подбор на проекти“, респ. признати точките по критерий 

4.1. „Проекти с инвестиции за преработка и производство на 

сертифицирани биологични продукти“ ако към проектното 

предложение вместо сертификат се приложи заверен от 

сертифициращата фирма документ, че стопанството на 

доставчика е преминало преходния период, а сертификатът 

да бъде изискан на следващ етап от разглеждане на проекта.  

  

 

№ 81 

22.03.2018 г. 
Огнян Миленов – ognian_milenov@abv.bg 

  

Здравейте, имам няколко въпроса 

ОТНОСНО:  ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.001 ПО 

ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

1.1. Кандидатът следва да посочи общия брой на 

точките по критериите за подбор (в т.ч. 

новозаявените точки по критерии за подбор от 8.1 до 

9.4 и сборът на точките по предходното заявление за 

подпомагане) на ред „Общ брой на заявените точки 

по критериите за подбор на проектното 

mailto:ognian_milenov@abv.bg
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ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В 

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г 

1.      При попълване на документ „Основна 

информация” 
1.1.  При прехвърляне на заявление за 

подпомагане/проектно предложение, когато кандидатът 

заявява само приоритет по критериите за подбор от 

т.8.1. до 9.4., в Таблицата за критерии за подбор в 

последния ред „Общ брой на заявените точки по 

критериите за подбор на проектното предложение” 
се попълват само точките от критериите за подбор от 

т.8.1. до 9.4., или общата сума на точките с тези, 

получени при ранкинга от първия прием плюс точките 

от допълнителните критерии. Например: Ако при 

първия прием е получил от ранкинга 50т., а от 

допълнителните критерии по втория прием – 15т., то в 

този ред се попълва 65т. или 15. 

1.2.  При прехвърляне на проектно предложение попълват 

ли се във формата: 

-         VІІІ „Декларация за нередности” 

-         ІХ „Декларация по чл.19 и 20 от Закона за личните 

данни 

-         ХІ „Декларация за съответствие с изискванията на 

Регламент (ЕС) №702/2014 

предложение“. 

 

1.2. Посочените документи са част от декларациите в 

Приложение № 2 „Основна информация за 

проектното предложение“, които се попълват от 

кандидатите със искане за прехвърляне. 

  

1.3 В съответния случай информацията за възрастта 

се попълва  средноаритметично, за образование – по-

високата степен. Колоната за „пол“ не се попълва. 

 

2. Пълномощното следва да се подпише от 

лицето/лицата, което/който има/имат права да 

упълномощава за извършване на подобни действие 

съгласно дружествения договор/устав на съответния 

кандидат в съответствие с Търговския закон. 

 

3. Кандидатът прилага целия бизнес план, като 

попълва само указаните таблици в случай, че заявява 

приоритет по новите критерии за подбор. 

 

4. Когато кандидатът подаде ново проектно 

предложение за същите инвестиции, производството 

по предходното заявление за подпомагане се 

прекратява. Насоките дават право на избор на 

кандидатите, които следва да вземат решение, 
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1.3.  В ХІІ „Форма за наблюдение и оценка на проектни 

предложения”, когато кандидатът се представлява от 

две лица /заедно и поотделно/ как да се попълнят 

данните за възраст, пол, образование на управителя на 

юридическото лице, след като те са двама, като има 

място само за един управител 

2.      При упълномощаване на друго лице, което да подава 

документите чрез ИСУН – 2020 и юридическото лице се 

представлява от двама управители /заедно и поотделно/, 

пълномощното трябва да бъде подписано и от двамата 

управители, или може само единия от тях. 

3.      При прехвърляне на проектно предложение кандидатът 

не попълва Бизнес-план, а само Таблици Б1 от Раздел ІІ 

„Описание на кандидата и осъществяваната от него 

дейност” /когато заявява точки по критериите за подбор 

по приоритет №8/. Тъй като в „Документите за 

попълване” е представена форма на целия Бизнес-план, 

а няма отделна форма на таблици Б1, кандидатът какво 

прикрепя към Формуляра – целия Бизнес-план с 

попълнени само таблици Б1 /всичко друго остава 

празно/, или съставя форма на Таблици Б1 /така, както 

са в бизнес плана/ и подписва и подпечатва тази форма. 

4. В „Условията за кандидатстване” в Глава 23 „Начин на 

подаване на проектните предложения/концепциите за 

проектни предложения” в т.12 е казано” Кандидати със 

проектът продължава ли в предходния период или  

ще бъде прехвърлен в настоящия прием.  
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заявления за подпомагане, подадени в предходен период на 

прием, за които няма издадена заповед за отказ, могат да 

поискат прехвърляне на заявлението или да подадат ново 

проектно предложение за същите инвестиции. При 

подаване на ново проектно предложение за същите 

инвестиции производството по предходното заявление за 

подпомагане се прекратява”. Каква ще бъде съдбата на 

проектните предложения, подадени по Заповед №РД09-781 

от 06.11.2015г. за периода 30.11.2015 – 18.12.2015, за които 

кандидатите са обявили съгласие за разглеждане на 

проектните предложения при условията на Заповед №РД 09-

6 от 05.01.2018г. на Министъра на земеделието, храните и 

горите? Тъй като не е ясно в какъв срок ще бъдат разгледани 

тези предложения и е възможно този срок да прехвърли 

срока от втория прием /16.05.2018г./ и тогава се губи 

възможността за прехвърляне на проектното предложение 

по втория прием. Ако кандидатът кандидатства по втория 

прием с прехвърляне на проектно предложение /не с 

подаване на ново предложение/, това значи ли, че се 

прекратява производството по предходното заявление за 

подпомагане. Защото е възможно едно проектно 

предложение да не бъде одобрено при условията на Заповед 

№РД 09-6 от 05.01.2018г., а в същото време, по втория 

прием, същото проектно предложение да получи повече 

точки по новите критерии и поради забавяне на избора по 

Заповед №РД 09-6 от 05.01.2018г. да изпусне възможността 
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да бъде одобрен по втория прием. 

 

№ 82 

22.03.2018 г. 
Крум Георгиев (kvg2018@abv.bg) 

 

Здравейте! 

Във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 

по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. имам следния въпрос:  

1. Приема ли се за преработка сортирането, сушенето и 

опаковането на билки в пакетчета за пласмент на пазара! 

 

Благодаря! 

 

инж.Георгиев 

 

 

 

 

Моля, вижте отговор на Ваше запитване № 73 от 

18.03.2018 г. 

 

№ 83 

22.03.2018 г. 
Крум Георгиев (krumgeorgiev2004@yahoo.com) 

Здравейте! 

 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по 

подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. , моля да ми отговорете 

 

 

 

 

Съгласно т. 36 от Раздел 24.1 „Списък с изискуеми 

документи“ на Условията за кандидатстване, в 

случай, че проектът включва разходи за закупуване 

на земя, сгради и/или друга недвижима собственост, 

кандидатът прилага удостоверение за данъчна 
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Когато е заложен разход за придобиване на сграда какъв 

документ трябва да се приложи? 

Благодаря! 

 

Regards,  

eng.Krum Georgiev 

оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ 

датата на подаване на проектното предложение.  

Към датата на кандидатстване може да се представи 

входящ номер на искане за издаване от съответния 

орган. 

 

№ 84 

23.03.2018 г. 
Кристина Савова (kristina_savova@mail.bg) 
Уважаеми Господа,  

във връзка с подготовката на проектно предложение по 

процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ възникнаха 

следните въпроси: 

в т. 24.1 Списък с общи документи: 

документ №14 "Предварителни или окончателни договори с 

описани вид, количества и цени на основните суровини 

(важи в случаите, когато не се предвижда преработка на 

собствена земеделска продукция) и/или декларация по 

образец (Приложение № 18) от кандидата с описани вид и 

количества на основните суровини (важи в случаите, когато 

се предвижда преработка на собствена земеделска 

продукция) като доказателство, че са осигурени най-малко 

50 % от суровините за преработвателното предприятие 

 

 

Да, кандидатите в сектор „Месо“ доказват наличие на 

суровинна база чрез представяне на договор/и с 

кланични пунктове.  

Моля имайте предвид, че съгласно т. 14 от Раздел 

13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ на 

Условията за кандидатстване: „..най-малко 30 на сто 

от общата суровинна база, определена в 

производствената програма за първата прогнозна 

година след въвеждане в експлоатация на 

инвестициите, включени в проекта, трябва да е от 

собствена продукция и/или от регистрирани 

земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 

г.“. 

В тази връзка представените договори с кланични 

пунктове следва да са придружени с доказателство за 

произход на суровините от регистрирани земеделски 

mailto:kristina_savova@mail.bg
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съгласно производствената му програма за първата 

прогнозна година от бизнес плана след изплащане на 

финансовата помощ, от които най-малко 30 на сто от общата 

суровинна база, определена в производствената програма за 

първата прогнозна година след въвеждане в експлоатация на 

инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена 

продукция и/или от регистрирани земеделски стопани по 

реда на Наредба № 3 от 1999 г. (представя се и в случаите, 

когато суровините се закупуват от кланични пунктове). 

Представя се във формат „pdf“ или „jpg“." 

Въпросът ни е : В случай, че кандидат е преработвател на 

месо, което изкупува от кланични пунктове, които от своя 

страна купуват от земеделски производители, ще се счита ли 

за изпълнено условието, ако кандидата предостави договор 

за осигурена суровинна база с кланичен пункт.  

От описанието не става ясно дали изискването е да купуват 

суровината само от земеделски стопани или е възможно от 

кланични пунктове със статут на ЮЛ.  

стопани. 

 

№ 85 

23.03.2018 г. 
Невен Ясенов (1nemezisj@gmail.com) 

 

Уважаеми дами/господа, 

Във връзка с публикувани условия за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“, моля да ми отговорите на следните въпроси: 

1. Относно критерии за подбор по т. 6.3, в отговор на въпрос 

 

 

 

В т. 13 от Раздел 27 „Допълнителна информация“ на 

Условията за кандидатстване са описани хипотезите, 

при които обствоятелствата за физическото лице-

едноличен собственик на капитала се признават за 

едноличното дружество с ограничена отоворност. 
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№ 68, т. 2 сте отговорили, че кандидат Новосъздаден ЕТ, 

създаден от съществуващ земеделски стопанин за целите на 

кандидатстването по подмярка 4.2 попада в обхвата на 

критерий за подбор 6.3. Моля да отговорите дали, както и 

във всички останали случаи цитирани в условията за 

кандидатстване и предоставените от Вас разяснения и 

отговори на зададени въпроси по процедурата, има 

равнопоставеност между новорегистрираните ЕТ и ЕООД, и 

същото важи и за кандидати новосъздадени ЕООД, 

създадени от съществуващи земеделски стопани за целите 

на кандидатстването по подмярка 4.2., стига разбира се 

условията заложени в раздел 27, т. 4 от условията за 

кандидатстване да са изпълнени от собственика на ЕООД-то 

като физическо лице земеделски производител. 

 

Критерий за подбор 6.3 не попада в обхвата на 

изрично описаните хипотези. 

№ 86 

23.03.2018 г. 
Атанас Петров (atanas.petroph@gmail.com)  

Здравейте,  

Имам следните въпроси по отношение на процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“. 

1) Фирма-земеделски производител има спечелен проект със 

сключен договор по подмярка 4.1. "Инвестиции в 

земеделски стопанства" за изграждане на нова овцеферма. В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Да, дружеството – земеделски производител е 

допустим кандидат по процедурата. 
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момента проектът е в процес на реализация и реално 

животни (овце) в обекта ще има най-рано през 2019 г. В 

същото време, фирмата желае да кандидатства сега и по 

подмярка 4.2, за да може да преработва впоследствие 

собствената си суровина от овче мляко. Фирмата отговаря 

на условието за минимален СПО 8000 евро към момента, но 

с друг вид животни (зайци, които не планира да продължи 

да отглежда след изграждането на овцефермата). Бих искал 

да попитам, дали сме допустим кандидат по подмярка 4.2 

при тези условия? 

2) Фирмата-кандидат по подмярка 4.2 е ЕООД, което е 

земеделски производител. В същото време едноличния 

собственик на капитала е регистриран и като земеделски 

производител - физическо лице. Кандидатът предвижда да 

преработва собствена продукция от череши, която се 

произвежда от ЗП-физическо лице. В този случай, в т. 7 от 

Приложение 2 - Основна информация за проектното 

предложение следва ли да се посочи общият размер на 

стопанствата на ЕООД-то и на ЗП-физическо лице? 

Аналогично в Приложение 3 - Декларация за минимален 

СПО - пак ли се посочва зем. производство на ЕООД и ФЛ? 

 

3) Ако ЗП - ФЛ има одобрен проект по м. 4.1. , а кандидатът 

е ЕООД - следва ли това обстоятелство да се посочи в т. 6 от 

Приложение 2 - Основна информация за проектното 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Декларацията съгласно Приложение № 3 се 

попълва в съответствие с т. 7 от Раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ на 

Условията за кандидатстване.  

Точка 7 от Приложение № 2 се попълва в 

съответствие с посочената информация в 

Приложение № 18 на Условията за кандидатстване. 

 

 

 

 

 

 

3. Не, не е необходимо. 
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предложение?  

№ 87 

23.03.2018 г. 
Бранимира Начева  (branimira@gmail.com)  

 

 

1. Необходимо ли е декларациите, които се подават във 

връзка с проектното предложение, да имат дата - датата на 

подаване на предложението? Възможно ли е датата да е по-

ранна? 

 

2. При прехвърляне на проект от предходния прием 

достатъчно ли е да закачим в ИСУН декларацията за 

неприложими документи на неизискуемите документи като 

технологичен проект, договори, оферти и т.н.? 

 

 

 

 

1. Да, необходимо е декларациите да са от датата на 

подаване на проектното предложение. 

 

 

2. Да, кандидатите с искане за прехвърляне на 

заявления за подпомагане, прилагат декларация за 

представени документи при прехвърляне съгласно 

Приложение № 20 в полетата за задължителни 

документи в ИСУН, които не са приложими при 

прехвърляне. 

№ 88 

23.03.2018 г. Кристина Йорданова Савова (kristina_savova@mail.bg)  

Уважаеми Господа, 

във връзка с подготовката на проектно предложение по 

процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ възникнаха 

следните въпроси: 

Във връзка с новорегистрирана призната група на 

 

1. Посочените документи се представят от кандидата 

– групата на производители. Отчетът за приходи и 

разходи за предходна финансова година се 

представя, в случай че не е публикуван в Търговския 

регистър и в случай, че кандидатът има приключена 

предходна финансова година. 

  

2. Посочените документи в Раздел 24.2 „Списък с 

документи, доказващи съответствие с критериите за 

подбор на проекти“ са задължителни при заявяване 
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земеделски производители, която функционира от 02.2018г., 

необходимо ли е да се предоставят следните документи от 

групата или от всеки един член на групата:  

24.1 Списък с общи документи: 

12. Отчет за приходи и разходи за предходна финансова 

година. (Представя се, в случай че отчетът не е публикуван в 

Търговския регистър). Представя се във формат „pdf“ или 

„jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на 

подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да 

го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2).  –  

10. Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, 

утвърден от министъра на икономиката и енергетиката) с 

подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“ 

Не се представя от кандидати, които са големи предприятия. 

(Когато този документ не е представен към датата на 

подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да 

го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2) 

(Приложение № 17). 

 

24.2 Списък с документи, доказващи съответствие с 

критериите за подбор на проекти: 

8.Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и 

други разходи за труд за предходната спрямо 

кандидатстването календарна година, заверена от кандидата 

и НСИ. (представя се, в случай че кандидатът заявява точки 

по критерий за подбор № 6.3) или отчет за заетите лица, 

на точки по критериите за подбор по процедурата. 
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средствата за работна заплата и други разходи за труд за 

последните три спрямо датата на кандидатстване 

години(2015, 2016 и 2017 г.), заверениот кандидата и НСИ 

(представя се, в случай че кандидатът заявява точки по 

критерииза подбор № 8.1, 8.2, 8.3 или 8.4). Представя се във 

формат „pdf“ или „jpg”. Кандидатите, които са признати 

групи/организации на производители представят този 

документ за всеки един от членовете. 

В случай, че кандидатът е новорегистрирана призната група 

на производители от 02.2018 г. трябва ли да предоставя този 

документ в случай, че желае да получи точки по критерий 

6.2?  

Благодаря предварително, 

Кристина Савова 

 

 

 

 

№ 89 

26.03.2018 г. 

Мелина Костова (melinaki79@abv.bg) 

 

Моля за разяснение и уточнение по описаните по-долу 

въпроси във връзка с Процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

ПРСР 2014-2020г.: 

1. Във връзка с разяснения на УО в отговор на въпрос 

№30 от 01.03.2018 г. бих искал да уточните по Критерии и 

методика за оценка на проектните предложения и 

 

 

1. Да, в съответния случай условието ще се счита за 

изпълнено. Минималното изискване по критерий за 

подбор 5.1 „Проекти с инвестиции за насърчаване на 

кооперирането и интеграцията между земеделските 

стопани и предприятия от преработвателната 

промишленост“ се отнася до 65 % от основни 

селскостопански суровини, предвидени в проектното 

предложение, но не по видове. 
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прилагането на критерий за подбор на проектните 

предложения № 5.1, а именно „Проекти с инвестиции за 

насърчаване на кооперирането и интеграцията между 

земеделските стопани и предприятия от преработвателната 

промишленост” и съответното минимално изискване 

„Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана 

преработката на минимум 65% собствени или на членовете 

на групата/организация на производители или на 

предприятието суровини (земеделски продукти)”: 

 Ако предприятието прерабтва три вида основни суровини 

(ябълки, сливи, череши).  Ябълките и сливите са от 

собствени градини и формират над 65% от общата 

суровинна база на предприятието, а черешите ще бъдат 

закупувани от регистрирани земеделски производители. В 

този случай, счита ли се за изпълнено условието на 

критерий за подбор № 5.1 „Предприятието на кандидата 

предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% 

собствени или на членовете на групата/организация на 

производители или на предприятието суровини (земеделски 

продукти)”? 

 2. Във връзка с т. 22 Критерии за оценка на проектните 

предложения и по-конкретно Критерий за подбор № 5.1 

Проекти насърчаващи интеграцията на земеделските 

стопани, бихме желали да разясните дали би било 

достатъчно за покриване на изискванията на критерия, ако в 

Декларация за видовете и количества суровини 

2. Да, кандидатите, които предвиждат преработка на 

собствена продукция, прилагат декларация съгласно 

т. 6 от Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи 

съответствие с критериите за подбор на проекти“ 

на Условията за кандидатстване.  

 

3. Да, критерият за подбор ще се счита за изпълнен, 

ако кандидата приложи сертификат за биологично 

производство на суровината, за чиято преработка се 

кандидатства по проекта, независимо от посоченото 

количество към момента на кандидатстване. 

Моля да имате предвид, че при попълване на 

декларацията съгласно Приложение № 18, 

кандидатът следва да обоснове сформирането на 

добивите по видове суровини, като представи 

информация, съотносими 

документи/доказателства/използваните източници - 

агропазарна статистика, публична информация от 

браншови организации, др. 
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(Приложение № 18 към Условия за кандидатстване) се 

включат животни от първа до трета или пета прогнозни 

години на бизнес плана, при положение, че към момента на 

кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.001 

кандидатът е в процес на реализация на проект по подмярка 

4.1 за изграждане на животновъден обект.  

Пример: предвижда се инвестиция за преработка на мляко. 

Кандидатът е регистриран земеделски производител и 

покрива изискуемите единици СПО. Към настоящия момент 

е в процес на изграждане на животновъден обект, одобрен за 

финансиране по проект по подмярка 4.1, но все още 

животните не са налични. След изграждането на обекта 

(преди да стартира изпълнението на проекта за 

преработвателното предприятие), ще разполага със 

съответния брой животни, продукцията от които предвижда 

да преработва. Ще се счете ли за изпълнено условието за 

наличие на собствена суровина за преработка, тъй като в 

Декларацията по Приложение 18 за видовете и количества 

суровини се поема ангажимент, че "След въвеждане в 

експлоатация на активите, включени в проекта, в 

собственото ми земеделско стопанство ще се произвеждат 

следните видове и количества земеделска продукция, 

получени в резултат на отглеждането на следните видове 

култури и животни и тази продукция ще се използва за 

производствените процеси в преработвателното 

предприятие:......”? 
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3. Във връзка с т. 22 Критерии за оценка на проектните 

предложения и по-конкретно Критерий за подбор № 4.1 

Проекти за преработка на биологични суровини и 

производство на биологични продукти имаме следния 

въпрос:  

Съгласно т. 24.2 от Условията за кандидатстване, като 

специфичени документи, доказващи съответствието с този 

критерий са: Предварителни договори с описани количества 

и цени на биологични суровини като доказателство, че са 

осигурени най-малко 75 % от суровините за 

преработвателното предприятие съгласно производствената 

му програма от бизнес плана за срок минимум три години за 

МСП и минимум пет години за големи предприятия след 

изплащане на финансовата помощ – не се отнася за пазари 

на производители. Към договорите се прилага сертификат за 

биологично производство на суровината.  

Бихме желали да разясните дали би било достатъчно за 

покриване на изискванията на критерия, ако кандидатът 

разполага с овощна градина, която е минала периода на 

преход, разполага със сертификат за биологично 

производство на съответната продукция, но тъй като 

градината все още не е встъпила в пълно плододаване, 

количеството на произведената продукция в сертификата за 

биологично производство е минимално. В периода на 

изпълнение на инвестицията, свързана с преработка на 

плодовете, градината ще встъпи в период на пълно 
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плододаване, в резултат на което ще имаме достатъчно 

количество биологично сертифицирана суровина за 

преработка, която ще бъде отразена в Декларация за 

видовете и количества суровини (Приложение № 18 към 

Условия за кандидатстване).  

  

Предварително Ви благодаря ! 

№ 90 

27.03.2018 г. 
Николай Симеонов (simeonov@elana.net)  

 

Здравейте, моля да отговорите на следния въпрос относно 

инструкциите за попълване на формуляра за 

кандидатстване /Приложение 22/ по подмярка 4.2: 

В т.1 се казва, че трябва да попълним, че проекта не 

подлежи на режим ДП: 

Проектът подлежи на режим на държавна помощ - 

„Не“ 

Същевременно в раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“, т. 33 се казва:  

Финансова помощ за преработка на продукти от 

приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение 

№ І от ДФЕС или памук се предоставя в съответствие с 

изискванията на Регламент (ЕС) № 702/2014 г. 

Нашето разбиране е, че финансирането по Регламент (ЕС) 

№ 702/2014 г. е по режим „Държавна помощ“. 

Предполагаме и затова изисквате от всички кандидати, 

чиито проекти ще бъдат финансирани по реда на този 

 

 

Кандидатите следва да се придържат към 

Приложение № 22 „Инструкциите за попълване на 

формуляра за кандидатстване“ във връзка с 

функционалностите на ИСУН.  

В случай че проектното предложение попада в 

обхвата на Регламент (ЕС) № 702/2014 г., кандидатът 

посочва това обстоятелство в Раздел 11 

„Допълнителна информация необходима за оценка на 

проектното предложение“ на формуляра за 

кандидатстване, както и в Приложение № 2 „Основна 

информация за проектното предложение“ на 

Условията за кандидатстване. 

mailto:simeonov@elana.net
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регламент да попълват декларация за получените държавни 

помощи. 

Моля за разяснение и допустимо ли е при проект, който ще е 

по реда на Регламент (ЕС) № 702/2014 г срещу: „Проектът 

подлежи на режим на държавна помощ“ да посочим 

отговор „Да“. 

 

Благодаря предварително! 

 

Николай Симеонов 

 

№ 91 

27.03.2018 г. 
Евдокия Спасова (evdokiq.spasova75@gmail.com)  

 

Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с желанието ми да кандидатствам по процедура 

No BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ имам питане по 

отношение на критерий 8 за оценка на проектните 

предложения «Проекти на кандидати, които извършват 

селскостопанска дейност или преработка на 

селскостопански продукти от най-малко три години и не са 

получавали финансова помощ за сходна дейност». 

Казусът е следният: 

През месец март 2017 година управляваното от мен 

събирателно дружество се преобразува в новоучредено 

 

 

 

Целта на разясненията по чл. 5, ал. 3 от ПМС № 

162/2016 г. е да се предоставят пояснения по 

условията за кандидатстване, а не юридически 

консултации по конкретни казуси за отделните 

кандидати. 

mailto:evdokiq.spasova75@gmail.com
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дружество с ограничена отговорност. Това стана чрез 

стриктно следване на план за преобразуване, като 

същевременно се запази същия предмет на дейност. Правата 

и задълженията на преобразуващото дружество преминаваха 

изцяло върху приемащото дружество. Натрупаните резерви 

и печалби също се прехвърлиха, наследиха се всички активи 

и пасиви. 

Питането ми е може ли настоящото дружество с ограничена 

отговорност да ползва приоритет по горепосочения 

критерий за посочения тригодишен период, при условие, че 

не е подпомагано по изброените схеми и отговаря на 

изискванията за средносписъчният брой на персонала. 

 С уважение 

Е.Спасова 

№ 92 

27.03.2018 г. 
Юлия Асенова  (yulia.asenova@yahoo.com)  

Моля за разяснение и уточнение по описанят по-долу 

въпрос във връзка с Процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

ПРСР 2014-2020г: 

Предприятието – кандидат (ЕООД) е земеделски 

производител – животновъд, което притежава и кланица, 

регистрирана и функционираща преди 01.01.2013 год. Част 

от предвидените по проекта инвестиции ще бъдат насочени 

 

Да, минималното изискване по критерий за подбор 

3.1 „Проекти с инвестиции за постигане на 

стандартите на ЕС, свързани с минимални 

стандарти за защита и хуманно отношение към 

животните и намаляване до минимум на 

страданията им по време на клане“ не предвижда 

възрастово ограничение по отношение на 

кандидата/управителя на юридическото лице-

кандидат. 

В тази връзка, кандидатът попълва Раздел 4 

mailto:yulia.asenova@yahoo.com
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за модернизиране на кланицата с цел въвеждане на 

Стандартите на ЕС във връзка с хуманното отношение към 

животните и намаляване на страданията им при клане, за 

доказване на което ще бъде представен изискуемият 

документ от БАБХ.  

В тази връзка възникна следния въпрос отнасящ се до 

критерий 3, минимално условие т.1: 

Съгласно условията за кандидатстване, раздел 

„Допълнителна информация“ т. 7 е записано: „Кандидати с 

проекти с инвестиции за постигане на стандартите на ЕС 

(критерий за подбор № 3.1) са лица, при които в проекта са 

включени инвестиции за постигане на съответствие с 

Регламент /ЕО/№ 853/2004 /чл. 10, § 3, Приложение III, 

Глава II и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 г. за защита на 

животните при клане и Наредба № 4 от 2014 г. за 

специфичните изисквания към производството на суровини 

и храни от животински произход в кланични пунктове, 

тяхното транспортиране и пускане на пазара (ДВ, бр. 60 от 

2014 г.).“. Както се виджа тук не е посочено възрастово 

ограничение към кандидата. 

В същото време в Приложение 2 „Основна информация за 

проектното предложение“ от пакета документи за попълване 

към условията за кандидатстване по настоящата процедура 

формат Excel, т.4 „Инвестиции за постигане на изискванията 

на нововъведените стандарти на ЕС, съгласно списък/ 

приложение № 8 от Условията за кандидатстване“ в колона 

„Инвестиции за постигане изискванията на 

нововъведените стандарти на ЕС съгласно списък/ 

приложение №  8 от Условията за кандидатстване“ 

на Приложение № 2 „Основна информация за 

проектното предложение“ и прилага  документ по т. 

4 от Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи 

съответствие с критериите за подбор на проекти“ в 

случай, че предвижда в проектното предложение 

инвестиции, водещи до  постигане на стандартите на 

ЕС, свързани с минимални стандарти за защита и 

хуманно отношение към животните и намаляване до 

минимум на страданията им по време на клане, 

независимо от възрастта му. 
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AC срещу посочения критерии е изписано следното 

пояснение: „Допустимо е полетата по този Стандарт да се 

попълват само, ако кандидата е млад земеделски стопанин и 

се вписват само разходите за материални инвестиции за 

постигане на съответствие с новоприети сатандарти на 

Съюза, съгласно Приложение № 8, включително чрез 

финансов лизинг“. 

По време на протеклото обществено обсъждане на 

условията за кандидатстване бе зададен въпрос именно по 

отношение на присъждане на точки във връзка с 

постигането на посочения Стандарт (криетрий 3.1), а именно 

Въпрос № 1, от 31.01.2018 год. от публикуваната Таблица за 

направените предложения и възражения в процеса на 

обществено обсъждане на проект на условия за 

кандидатстване, условия за изпълнение и пакет за процедура 

чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.. 

Становището на УО на ПРСР е следният: „Във връзка с 

условията, посочени в Регламент/ЕО/ № 1099/2009 г. 

относно защитата на животни по време на умъртвяване за 

настоящия прием ще се предостави възможност за 

приоритизиране на всички кланици и кланични пунктове, 

които са започнали да функционират преди 1 януари 2013 г. 

(независимо от възрастта на кандидата) в съответствие с 
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приложение № 8 от Условията за кандидатстване.“ 

Моля за уточнение и разяснение ще получи ли проекта 

точки по критерий 3.1 по настоящия прием за проектни 

предложения при условие, че едноличния собственик на 

капитала на кандидата е вече над 40 год. и не отговаря на 

условието за млад земеделски стопанин? 

Благодаря предварително! 

Юлия Асенова 

№ 93 

27.03.2018 г. 
Мария Маринова (vb_ch@abv.bg)  

Моля за Вашето становище по описания по-долу въпрос във 

връзка с Процедура чрез подбор на проектни предложения 

No BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 

20142020 г.: 

Физическо лице e Земеделски производител с плододаващи, 

биологично сертифицирани, трайни насаждения. Същото 

физическо лице е 100 % собственик на капитала на ЕООД, 

което е преработвател на селскостопанска продукция като 

суровините се изкупуват от земеделски стопани. ЕООД не е 

регистрирано като ЗП. 

Въпрос: 

В случай, че въпросното ЕООД кандидатства за СМР на 

помещение, в което ще бъде поставено оборудване за 

преработка само на произвежданите от физическото лице 

плодове и същите са над 75 % от целия обем на суровините, 

 

В съответния случай, за да получи точки по критерии 

за подбор 4.1 и 5.1, кандидатът следва да представи 

декларация съгласно приложение № 18 ведно със 

сертификат за биологично производство на 

суровината, за чиято преработка се кандидатства. 

Също така е необходимо физическото лице – 

земеделски стопанин да отговаря на условието на т. 2 

от Раздел 27 „Допълнителна информация“ на 

Условията за кандидатстване, за да бъдат 

предоставени точки по критерий за подбор 4.1. 

mailto:vb_ch@abv.bg
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които ще бъдат преработвани с оборудването по проекта, то 

ще бъдат ли присъдени точки на същото ЕООД по критерии: 

4.1 „ Проекти за преработка на суровини и производство на 

биологични продукти“ и 5.1 " Предприятието на кандидата 

предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65 % 

собствени или членовете на групата/организация на 

производители или на предприятието суровини ( земеделски 

продукти)" от Насоките за кандидатстване? 

 

№ 94 

28.03.2018 г. 

Николай Игнатов (toza@abv.bg)  

Здравейте! 
Имам следните въпроси по отворената процедура чрез подбор 

на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по 

подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“: 
Физическо лице е регистрирано по реда на Наредба № 3 от 

1999 г. от повече от три години и притежава овощни градини 

със сертификат за биологично производство. От друга страна, 

физическото лице е и едноличен собственик на дружество с 

ограничена отговорност, което преработва и изнася 

преработената продукция от собствени градини. Едноличеното 

дружество с ограничена отговорност не е регистриран 

земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г., а 

е преработвател със съотвения код по КИД 2008. 
В т. 13 от раздел 27 „Допълнителна информация“ е посочено 

«За едноличните дружества с ограничена отговорност, които 
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не са регистрирани или са регистрирани през текущата или 

годината, предхождаща годината на кандидатстване, като 

земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., се 

признават обстоятелствата по критериите за подбор за подбор 

№ 5, 8.1, 8.2, 9 и по т. 2 и на физическото лице, което е 

едноличен собственик на капитала.» 
При кандидатстване на едноличното дружество с ограничена 

отговорност, моля да отговорите на следните въпроси: 
1.  Кандидатът ще получи ли приоритет по критерии за подбор 

№ 4.1 и № 5.1, тъй като физическото лице отговаря на 

необходимите условия? 
2. Кандидатът ще получи ли приоритет по критерий за подбор 

№ 9, тъй като едноличното дружество с ограничена 

отговорност отговаря на необходимите условия за това?   
Предварително благодаря за отговора! 
Поздрави, 
Николай Игнатов 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виж отговор на предходно запитване № 93 от 

27.03.2018 г. 

 

 

2. Моля да обърнете внимание на т. 19 от Раздел 27 

„Допълнителна информация“ на Условията за 

кандидатстване. 

№ 95 

28.03.2018 г. 
Румяна Филипова (rfilipova@yahoo.com)   

Здравейте,   

В уточнение на въпрос 54. „Ние сме преработвателно 

предприятие, което осъществява дейност в съществуващ 

цех.  Желаем да кандидатстваме за изграждане на нов 

самостоятелен цех, за производство на други продукти и 

малка административна сграда. Допустима инвестиция ли е 

изграждането на малка административна сграда обслужваща 

и двата цеха (двете дейности), при условие че бизнес плана 

 

 

Изграждането на административна сграда, 

обслужваща дейността на преработвателното 

предприятие по принцип е допустима инвестиция по 

процедурата.  

В конкретния случай, проектното предложение няма 

да получи точки по критерий за подбор № 1 

„Проекти за инвестиции за преработка на суровини 
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ще е разработен само за новата дейност във втория цех.“И 

двете дейности са допустими за подпомагане по подмярка 

4.2. Суровините, които се използват в съществуващия цех, 

не попадат в „чувствителни сектори“, а дейността на новия 

самостоятелен цех е изцяло насочена в преработка на 

суровини от чувствителен сектор. В тази връзка допустимо 

ли е включването на административната сграда в проекта и 

ще получим ли точки за „чувствителен сектор“. 

 

Филипова 

от чувствителни сектори“ тъй като минималното 

изискване гласи: „Над 75% от обема на 

преработваните суровини са от растителен или 

животински произход, попадащи в обхвата на 

чувствителните сектори“. 

 

№ 96 

28.03.2018 г. 
Ивета Иванова (ivanova_i_i@abv.bg)  

Здравейте, моля да отговорите на следните въпроси: 

Предприятие в селски район произвежда етерични масла от 

роза и лавандула чрез дестилация. Планира да кандидатства 

по настоящата мярка с инвестиция за нов цех за 

производство на конкрет и абсолю, с което ще се 

разнообрази продуктовия асортимент. За новия цех има 

изготвен технологичен проект, а за стария цех, в който се 

планира  да се закупува единствено вътрешнозаводски 

транспорт - мотокар и газокар - няма изготвен технологичен 

проект. Освен това се планира и инвестиция по проекта за 

закупуване на микробиална лаборатория, която ще се 

използва и от двата цеха. Въпросите са:  

1. Необходимо ли е да се представи технологичен проект за 

стария цех за дестилация, за който ще се закупува 

единствено вътрешнозаводски транспорт?  

 

Съгласно т. 22 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ на Условията за 

кандидатстване: „Към проектите се прилагат 

технологичен проект, схема и описание на 

технологичния процес и описание на годишния 

капацитет на преработвателното предприятие по 

видове продукция, заложени в производствената и 

търговска програма на бизнес плана“.  

В тази връзка, съгласно т. 27 от Раздел 24.1 „Списък 

с общи документи“ на Условията за кандидатстване, 

кандидата задължително следва да представи 

технологичен проект ведно със схема и описание на 

технологичния процес, изготвен и заверен от 

правоспособно лице към датата на подаване на 

проектното предложение.  

mailto:ivanova_i_i@abv.bg
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2. Необходимо ли е оборудването за микробиалната 

лаборатория да фигурира в технологичния проект за цех за 

производство на абсолю и конкрет или е достатъчно да се 

представят 3 оферти и договор с избрания изпълнител? 

 

От представения технологичен проект следва да е 

видно, предназначението на активите, предмет на 

подпомагане по процедурата. 

 

№ 97 

28.03.2018 г. 
Иванка Митова (ivanka_mitova_bs@mail.bg)  

Привет, 

във връзка с кандидатстването по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-

2020г., имам следните въпроси: 

1. При попълване на формуляра  в ИСУН, в раздел 7 „План 

за изпълнение / Дейности по проекта“ следва ли да се описва 

като отделна дейност Извършването на разходи за изготвяне 

на енергийно обследване,  в случай че се заявяват точки по 

критерий 2.1 „Инвестициите по проекта водят до 

повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за 

предприятието“. Ако трябва  и имайки предвид, че това е 

дейност, която се извършва преди подаването на проекта, 

какво следва да се напише в полето „месец на стартиране на 

дейността“? Ако не трябва да се описва като конкретна 

дейност - към коя от другите дейности следва да бъде 

включена? 

 

2. Необходимо ли е да се описват като отделни дейности в 

 

 

Дейностите, свързани с предварителни разходи и 

разходи, свързани с енергийно обследване на 

предприятието не следва да бъдат описвани в раздел 

7 „План за изпълнение / Дейности по проекта“. 

 

3. Интензитетът на помощта по процедурата е 

посочен в Раздел 10 „Процент на съфинансиране“ на 

Условията за кандидатстване. 
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Плана за изпълнение от формуляра в ИСУН и другите 

предварителни разходи (като проектиране и консултиране), 

описани в раздел 14.1, точка 11 и в случай, че трябва - какво 

следва да се напише в полето „месец за стартиране на 

дейността“? 

3. Моля за разяснение - в случай на преработка на продукти 

от приложение № I от Договора в продукти извън 

приложение № I от Договора какво е допустимото 

финансиране за проектно предложение? 

С уважение, 

Иванка Митова 

Публикувано на 05.04.2018 г. 

№ 98 

29.03.2018 г. 
Мая Тодорова (maiatodorova@abv.bg)  

 

Във връзка с кандидатстване по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4„Инвестиции в материални активи“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. имам 

следните два въпроса: 

 

1. Допустим ли ще бъде проект свързан с инвестиции в 

преработка/маркетинг на мляко и млечни продукти съгласно 

Наредба № 26 от 14.10.2010 г. издадена от МЗХ и 

изготвянето на технологичен проект съгласно същата 

Наредба?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цитираната Наредба № 26 от 14.10.2010 г. урежда 

директната доставка, извършена от производителя, 

до крайния потребител или до местни обекти за 

търговия на дребно, които извършват директни 

доставки на краен потребител, на малки количества: 

mailto:maiatodorova@abv.bg
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2. Допустим ли ще бъде проект свързан с инвестиции в 

добив и преработка на месо и месни продукти съгласно 

Наредба № 4 от 15.07.2014 г. издадена от МЗХ и изготвянето 

на технологичен проект съгласно същата Наредба?  

 

С уважение, 

Мая Тодорова 

първични продукти - сурово мляко и др.  

В тази връзка по подмярка 4.2 са допустими за 

финансиране единствено разходи свързани с 

преработка на земеделки продукти, както и 

маркетинг на преработена  от кандидата земеделска 

продукция. 

Също така съгласно т. 8 от Раздел 14.3 „Недопустими 

разходи“ по процедурата не се подпомагат проекти, 

включващи разходи за реализация на търговия на 

дребно. 

 

2. Дейностите, свързани с изграждане и/или 

реконструкция на кланичен пункт, попадат в обхвата 

на допустимите за подпомагане дейности по 

процедурата. 

№ 99 

30.03.2018 г. 
Венцислав Кръстев (venty@ventyvlc.com) 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

при наличие на СМР по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и 

процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови 

 

 

 

 

Въпросът следва да бъде конкретизиран и да обхваща 

само настоящата процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-4.001. 

mailto:venty@ventyvlc.com
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и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и  

е необходимо да бъде одобрен инвестиционен проект, 

изработен във фаза „Технически проект” или „Работен 

проект” в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 

4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) (Наредба № 4 от 2001 г.) и 

техническите спецификации на съоръженията и/или 

принадлежностите, включени в проекта... Въпроса е 

възможно ли е предвидените инвестиции да се изграждат 

разделно и само за част от тях да се кандидатства по 

процедурите? 

 

С уважение: 

В.Кръстев 

 

№ 100 

30.03.2018 г. 
Десислава Красимирова (krusteva.d@gmail.com)  

Здравейте, 

във връзка с проект по подмярка 4.2 имаме няколко въпроса: 

 

1) при проект за дестилерия, като част от инвестицията е 

 

 

 

Да, необходимо е. Правоспособното лице в 

съответния случай е лице с образование ОВК 

инженер, вписано в Камарата на инженерите в 

mailto:krusteva.d@gmail.com
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закупуване на котел на биомаса (дървесни пелети), 

който ще генерира пара за процеса на дестилация.  

В този случай необходимо ли е към проекта да се 

предостави документ  т.29 "Анализ, удостоверяващ 

изпълнението на условията по т.25-30 от Раздел 13.2 

"Условия за допустимост на дейности", изготвен и 

съгласуван от правоспособно лице с компетентсност в 

съответната област (важи в случайте на инвестиции за 

производство на електрическа и/или топлинна енергия или 

енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и 

течни горива от биомаса."? 

2) Ако отговора на предния въпрос е положителен, то този 

Анализ от лице с каква специалност следва да бъде 

изготвен? 

 

Десислава Красимирова 

 

инвестиционното проектиране (КИИП). 

 

№ 101 

02.04.2018 г. 
Христо Петров (petrov_isa@abv.bg)  

Здравейте, 

Във връзка с Процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

ПРСР 2014-2020г., моля за разяснение по следния въпрос:  

В Приложение 9 от документите за информация към 

 

 

 

1. В описания случай, административната част 

попада в обема на производствената сграда, от което 

следва, че същата попада в обхвата на т. 2 от списъка 

с определени референтни разходи за строително-

монтажни работи: "Производствена сграда без 

система за климатизация (самостоятелна сграда). 

mailto:petrov_isa@abv.bg
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насоките за кандидатстване, в списъка с наименованията на 

активите, дейностите и услугите, за които са определени 

референтни разходи има определени референти разходи 

както следва: 

1.       Административно - битова сграда (самостоятелна сграда) 

2.     Производствена сграда без система за климатизация 

(самостоятелна сграда) 

Моля да уточните, в случай че проектът предвижда 

инвестиция в смесена сграда, т.е. производствена сграда, в 

рамките на която има административна-битова такава 

(сградите не са самостоятелни една от друга) и предвид 

това, че за такъв тип инвестиция няма определени 

референтни разходи, означава ли това, че изборът на 

изпълнител на СМР трябва да се извърши, чрез подбор със 

най-малко три съпоставими независими оферти? 

Моля също така да уточните следните строежи: складове за 

суровини/продукция (климатизирани или неклиматизирани), 

както и хладилни производствени/складови бази  дали 

попадат в някоя от графите с референтни разходи или за тях 

трябва да се прави подбор чрез събиране на три оферти. 

Благодаря, 

Поздрави, 

Христо Петров 

Всеки тип сграда, свързана с изпълнението на обекта 

и непопадаща в определенията за СМР по точка 1, 3 

и 4 Включва всички дейности по изграждането". 

 

2. Определянето на сградите по кодове не е 

възможно, поради недостатъчната информация в 

запитването. 

№ 102 

02.04.2018 г. 
Васи Красимирова (vas.krasimirova@gmail.com)  

Във връзка с обявения прием по Подмярка 4.2. „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ имам 
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следните въпроси:   

Въпрос 1) В случай, че дадена фирма – кандидат има износ 

извън ЕС необходимо ли е да прилага товарителници към 

съответните фактури? 

Въпрос 2) При прилагане на  фактурите, докзващи 

реализране на ВОД/ износ само фактурите на български език 

ли се прилагат? 

Въпрос 3) Ако един документ е изискуем за три години 

(2015, 2016, 2017) как се прилага/ прикачва в системата на 

ИСУН – като един документ (трите сканирани в един 

документ например pdf) или като три отделни документа 

като се избира от падащото меню три пъти съответния 

документ? 

С уважение, Васи Красимирова 

 

 

1. Не, не е необходимо. Моля да обърнете внимание 

на изискуемите документи, доказващи съответствие с 

критериите за подбор № 9 съгласно Раздел 24.2 на 

Условията за кандидатстване. 

 

2. Съгласно т. 4 от Раздел 23 „Начин на подаване на 

проектното предложение“ на Условията за 

кандидатстване: „Документите, приложени към 

формуляра за кандидатстване, както и тези, 

представени от кандидатите/бенефициентите в 

резултат на допълнително искане от РА, трябва да 

бъдат представени на български език. Когато 

оригиналният документ е изготвен на чужд език, 

той трябва да бъде придружен с превод на 

български език, извършен от заклет преводач, а 

когато документът е официален по смисъла на 

Гражданския процесуален кодекс - да бъде 

легализиран или с апостил. Когато държавата, от 

която произхожда документът, е страна по 

Конвенцията за премахване на изискването за 

легализация на чуждестранни публични актове, 

ратифицирана със закон (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.), 

и има договор за правна помощ с Република 

България, освобождаващ документите от 

легализация, документът трябва да е представен 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

130 
 

съгласно режима на двустранния договор“. 

 

3. По преценка на кандидата, документите могат да 

бъдат обединени в един сканирай файл, прикачен в 

ИСУН или като три отделни документа с посочен 

вид от падащото меню и попълнени описания в 

съответните графи.  

№ 103 

02.04.2018 г. 
Атанас Петров (atanas.petroph@gmail.com)  

 

Здравейте,  

Моля за Вашето становище по описания по-долу въпрос във 

връзка с Процедура чрез подбор на проектни предложения 

No BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 

20142020 г.: 

Физическо лице e Земеделски производител  от 2011 г. с 

плододаващи, биологично сертифицирани, трайни 

насаждения (със СПО над 8000евро). Същото физическо 

лице е 100 % собственик на капитала на ЕООД, което е 

също земеделски производител от 2012 г.  (отново с над 

8000 евро СПО). 

Допустимо ли е ЕООД да е кандидат по мярка 4.2 и да 

преработва плодовете на биологично сертифицираните 

трайни насаждения на физическото лице-земеделски 

производител?  

 

 

 

1. Да, допустимо е. 

 

2. В този случай, кандидатът няма да получи точки 

по критерий за подбор 5 „Проекти с инвестиции за 

насърчаване на кооперирането и интеграцията 

между земеделските стопани и предприятия от 

преработвателната промишленост“.  

Съгласно т. 13 на Раздел 27 „Допълнителна 

информация“ на Условията за кандидатстване: „За 

едноличните дружества с ограничена отговорност, 

които не са регистрирани или са регистрирани 

през текущата или годината, предхождаща 

годината на кандидатстване, като земеделски 

стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., се 

признават обстоятелствата по критериите за 

подбор за подбор № 5, 8.1, 8.2, 9 и по т. 2 и на 

mailto:atanas.petroph@gmail.com
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Ако да - ще получи ли ЕООД -то приоритет по критериите 

4.1 „ Проекти за преработка на суровини и производство на 

биологични продукти“  и критерий 5.1 " Предприятието на 

кандидата предвижда в бизнес плана преработката на 

минимум 65 % собствени или членовете на 

групата/организация на производители или на 

предприятието суровини (земеделски продукти)"? 

 

Поздрави  

Атанас Петров 

физическото лице, което е едноличен собственик на 

капитала. Физическото лице, собственик на 

капитала се задължава за срока за мониторинг да 

запази средносписъчен брой на персонала, с който 

кандидатът е доказал съответствие с 

минималното изискване по критериите за подбор № 

8.1, 8.2 за най-малко 5 лица. 

 

№ 104 

02.04.2018 г. 
Рени Бъчварова (rbachvarova@abv.bg)  

 

Здравейте, 

Моля за разяснение и уточнение по описания по-долу 

въпрос във връзка с Процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

ПРСР 2014-2020 г. 

Фирмата-кандидат по подмярка 4.2 е микропредприятие, 

което до момента не е регистрирано като земеделски 

производител и седалището ни не е в селска община. 

Средносписъчният брой служители за всяка от последните 3 

финансови години, съгласно „Отчет за заетите лица, 

средствата за работна заплата и други разходи за труд“ 

представени в НСИ и публикувани в Търговския регистър, е 

 

 

 

Да, критерий за подбор 6.3 „Проекти от кандидати, 

които към момента на кандидатстване извършват 

дейност“ се отнася до всички допустими кандидати 

по процедурата (не само до регистрирани земеделски 

стопани) и предвижда предоставяне на предимство за 

създаване и запазване на работни места на 

територията на цялата страна.  

Моля да обърнете внимание на т. 4 от Раздел 27 

„Допълнителна информация“ на Условията за 

кандидатстване. 

mailto:rbachvarova@abv.bg
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9 човека. Планираме нова инвестиция в селска община, 

която да доведе до създаване на нови 8 работни места, като 

се запазят съществуващите до момента 9 работни места.  

Въпрос: Отговаряме ли на критериите за подбор № 6.3, при 

условие че до момента не сме извършвали дейност като 

земеделски производител и ще ни бъдат ли признати 

точките по този критерий?  

Благодаря! 

С уважение, 

Рени Бъчварова 

№ 105 

02.04.2018 г. 

Николай Колев (nikol_nkk@abv.bg)  

 

Въпросите  са относно Приложение 9 "Списък с 

наименованията на активите, дейностите и услугите, за 

които са определени референтни разходи" : 

1.Строителство на самостоятелна сграда - дестилерия за 

етерично маслени култури включваща: дестилерия, 

паракотелно и административна част,  и трите части са в 

една сграда, попадат ли в обхвата на Приложение №9 

"Производствена сграда със система за климатизация 

(самостоятелна сграда)"? 

2.Строителство на склад за суровина - лавандула,попада ли в 

обхвата на Приложение № 9 Производствена сграда без 

система за климатизация (самостоятелна сграда)? 

3. Сграда за производство на биогориво за собствени нужди 

от биомаса,попада ли в обхвата на Приложение № 9 

 

 

1. Сама по себе си дестилерия за етерично маслени 

култури представлява производствена сграда. 

Описаните парокотелно и административна част, 

попадат в обема на производствената част, 

следователно те не могат да бъдат разглеждани като 

самостоятелни сгради, а като част от основната 

производствена сграда.  

В тази връзка, описаната инвестиция попада в 

списъка на дейностите и услугите, за които са 

определени референтни разходи и по-точно в точка 2 

или 3 от същия.  

За да се  определи дали инвестицията попада в 

хипотезата на "Производствена сграда без система за 

климатизация" или "Производствена сграда със 

mailto:nikol_nkk@abv.bg
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Производствена сграда без система за климатизация 

(самостоятелна сграда). 

с уважение: 

Николай Колев 

 

система за климатизация" е необходимо да се знае 

какви части на техническия/работен проект, както и 

какви дйности по част ОВК е предвидено да се 

извършват в сградата. 

 

2. Строителство на склад за суровина - лавандула 

попада в обхвата на списъка на дейностите и 

услугите, за които са определени референтни 

разходи. Определянето, конкретно в коя точка от 

същия списък попада сградата е въз основа на 

съдържанието на строителната доументация - 

технически/работен проект и по-конкретно части 

ОВК, технологична, МТ, хладилна и др.  

Моля да имате предвид, че в раздел VI.2 „Финансово 

икономически статус“ на Приложение № 6 

кандидатът следва да представи обосновка за 

съответствие на капацитета на подпомаганите активи 

и дейности с прогнозния размер на преработената и 

произведената от кандидата продукция. 
 

3. Строителство на сграда за производство на 

биогориво за собствени нужди от биомаса попада в 

обхвата на списъка на дейностите и услугите, за 

които са определени референтни разходи. 

Определянето, конкретно в коя точка от същия 
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списък попада сградата е въз основа на 

съдържанието на строителната доументация - 

технически/работен проект и по-конкретно части 

ОВК, технологична, МТ, хладилна и др. 

№ 106 

03.04.2018 г. 
Бранимира Начева (branimira@gmail.com)  

 

Дружеството ни се занимава с печене и пакетиране на ядки 

и сушене и пакетиране на плодове. Допустим разход ли е 

закупуването на машина за обличане на ядки и сушени 

плодове в шоколад? 

Не, не е допустимо. Шоколадът не попада в обхвата 

на Приложение № 5 „Списък по член 38 от Договора 

за функционирането на Европейския съюз и Работни 

операции по първична преработка на памук“ към 

Условията за кандидатстване.  

№ 107 

03.04.2018 г. 
Йорданка Кирова (jordanka.kirova@gmail.com)  

 

Здравейте! 

Моля за отговор на следния въпрос: 

Ще се признаят ли точките  за покриване на изискванията по 

критерий за подбор 4-проекти за преработка на биологични 

суровини и производство на биологични продукти,ако 

кандидата приложи сертификат, който съдържа всички 

атрибути и в графата за количество продукция бъде 

записано-очакван добив 2кг/дка и след това-Статус-

биологичен? 

Благодаря предварително! 

Йорданка Кирова 

 

 

 

 

За да получи точки по критерий за подбор № 4 

„Проекти за преработка на биологични суровини и 

производство на биологични продукти“  кандидатът 

задължително следва да предостави сертификат за 

биологично производство на суровината за чиято 

преработка се кандидатства, издаден в съответствие с 

изискванията на Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. 

за прилагане на правилата на биологично 

производство на растения, животни и аквакултури, 

растителни, животински продукти, продукти от 

аквакултури и храни, тяхното етикетиране и 

контрола върху производството и етикетирането. 

mailto:branimira@gmail.com
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Публикувано на 13.04.2018 г. 

№ 108 

03.04.2018 г. 
 

Ивета Иванова (ivanova_i_i@abv.bg)  

Здравейте, 

Допустими ли са за подпомагане инвестиции за 

производство на "конкрети" и "абсолю" от етерично-

маслени растения, попадащи в Код по КН 3301 от 

Комбинираната номенклатура? Необходимо ли е 

технологичния проект за подобен вид преработка да има 

заверка от БАБХ? 

 

Финансова помощ за преработка на продукти от 

приложение № І от ДФЕС в продукти извън 

приложение №  І от ДФЕС или памук по процедурата 

се предоставя в съответствие с изискванията на 

Регламент (ЕС) № 702/2014 г. Технологичният 

проект за преработка на растителни продукти не се 

заверява от БАБХ. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение 

относно допустимостта на проектното предложение 

ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще 

разполага с цялата необходима информация. 

   

№ 109 

04.04.2018 г. 
Михаела Тенчовска (office@franch.bg)  

 

Здравейте, 

Във връзка с обявена Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020г. 

поставям следните въпроси: 

1. Кандидат по подмярката, който е осъществявал 

дейност до момента на кандидатстване има средно 

списъчен състав на персонала за 2017г. - 6 души. 

Планира да запази този брой и да създаде две нови 

работни места за целите на проекта. Моля, да 

потвърдите, че кандидатът ще получи 7 точки по 

 

 

 

1. Моля да обърнете внимание на пояснението по т. 

4.1 от Раздел 27 „Допълнителна информация“ към 

Условията за кандидатстване. 

 

 

 

2. Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ: „Кандидат в 

процедура може да иска разяснения по документите 
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критерий 6.3 породи факта, че разкрива две нови 

работни места, въпреки, че в текста на критерия е 

посочено ограничение "до  5 работни места",  а 

общият брой  на персонала в неговия случай ще е 8 

души 

 

2. Моля, изрично да потвърдите, че за критерий № 9 

"Проекти, насърчаващи интеграцията на 

земеделските производители и преработвателни 

предприятия с разширен достъп до пазари за 

произвежданата от тях продукция, включително 

експортна активност" не е приложимо изискването 

бенефициентът да поддържа съответствие с него. 

Ако  той е  получил точки за реализиран износ и/или 

вътрешно общностни доставки на произведени или 

преработени селскостопански продукти няма никакво 

задължение да  реализира  износ или ВОД до 

изтичането на три години от  подаване на заявката за 

плащане, в случай на МСП. 

по ал. 1 в срок до три седмици преди изтичането на 

срока за кандидатстване. Разясненията се 

утвърждават от ръководителя на управляващия 

орган или оправомощено от него лице. Разясненията 

се дават по отношение на условията за 

кандидатстване, не съдържат становище относно 

качеството на проектното предложение и са 

задължителни за всички кандидати“. 

 

№ 110 

04.04.2018 г. 
Мария Маринова (vb_ch@abv.bg)  

Моля за Вашето становище по описания по-долу въпрос във 

връзка с Процедура чрез подбор на проектни предложения 

No BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 

 

 

Моля да обърнете внимание на пояснението по т. 4.1 

от Раздел 27 „Допълнителна информация“ към 

Условията за кандидатстване. 
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20142020г.: 

Как е точно тълкованието на следното изречение към 

критерий 6.3“Проекти от кандидати, които към момента на 

кандидатстване извършват дейност“: 

До 5 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 2 

нови работни места) - брой на съществуващите плюс броя на 

новосъздадените да е до 5  /като не по-малко от 2 от тях 

трябва да са новосъздадени/ или съществуващите да са най-

малко до 5 и новосъздадените да са най-малко 2? 

 

№ 111 

04.04.2018 г. 
Павлина Ветрилова (office@evroprogrami.com)  

 

Здравейте, 

Имам следните два въпроса: 

1. В отговор на въпрос 68, а именно: „Новосъздаден ЕТ, 

създаден от съществуващ земеделски стопанин за целите 

на кандидатстването по подмярка 4.2 – предприятие 

извършващо дейност ли е или не е такова в контекста на 

критериите за подбор по т.6.2 и т. 6.3?”, ОТГОВАРЯТЕ, 

ЧЕ „Кандидатът попада в обхвата на критерий за подбор 

6.3. „Проекти от кандидати, които към момента на 

кандидатстване извършват дейност“.  В същото време в 

Условията за кандидатстване в точка 27 „Допълнителна 

информация” е записано, че „10.За еднолични търговци, 

които не са регистрирани или са регистрирани през 

текущата годината или годината, предхождаща годината 

 

 

 

 

1. Съгласно Търговския закон при регистрация на ЕТ 

не възниква нов правен субект. При едноличния 

търговец  към гражданската правоспособност и 

дееспособност на физическото лице се добавя и 

търговска правоспособност и дееспособност. 

Регистрирането на едно физическо лице, като 

едноличен търговец не го раздвоява като правен 

субект, напротив, същият представлява едно и също 

лице, но вече и с търговско качество за извършване 

на търговски сделки. Докато при учредяване на 

еднолично дружество възниква втори правен субект. 

Моля да обърнете внимание на предоставения 
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на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на 

Наредба № 3 от 1999 г., се признават обстоятелствата по 

критериите за подбор № 5, 8.1, 8.2, 9 и по т. 2 и като 

физически лица.” 

 

Явно е, че отговорът на въпрос 68, противоречи на 

записаното в т.27 от Условията за кандидатстване. 

 

Затова, моля да потвърдите – новосъздаден ЕТ, създаден от 

съществуващ земеделски стопанин за целите на 

кандидатстването по подмярка 4.2, в обхвата на кой 

критерий за подбор попада – т.6.2 или т. 6.3. 

 

2. Трябва ли новосъздаден ЕТ, създаден от съществуващ 

земеделски стопанин (физическо лице), за целите на 

кандидатстването по подмярка 4.2, да се регистрира в 

ИСАК, при положение, че физическото лице-земеделски 

стопанин е регистрирано в ИСАК. Едноличният търговец не 

е и няма да бъде регистриран като земеделски стопанин. 

Тази (земеделската) дейност ще продължи да се развива от 

физическото лице, собственик на едноличния търговец. 

Въпросът ми е във връзка с изискването на т. 17 от Раздел 23 

на Условията за кандидатстване. 

 

С уважение, 

Павлина Ветрилова 

отговор по запитване № 85 от 23.03.2018 г. 
 

2. Съгласно т.18 от Допълнителните разпоредби на 

ЗПЗП от 22.05.1998 г. последно изм. и доп., бр. 2 от 

03.01.2018 г.,  „Кандидати за подпомагане" са 

земеделски стопани и други физически или 

юридически лица, които могат да участват в схеми за 

подпомагане по Общата селскостопанска политика. 

Съгласно ал. 3 на  чл. 31 от ЗПЗП,  при първоначално 

въвеждане в Интегрираната система за 

администриране и контрол, кандидатите за 

подпомагане получават уникален регистрационен 

номер, с който участват във всички схеми и мерки за 

подпомагане по Общата селскостопанска политика. 

Регистрационният номер не може да се прехвърля.  

В този смисъл кандидатът, който е новообразувано 

ЕТ, следва да се регистрира в ИСАК, така както е 

указано в т. 17 от Раздел 23 на Условията за 

кандидатстване. 
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Консултант „Европейски програми“ 

 

№ 112 

05.04.2018 г. 
Наско Симеонов (golly@abv.bg)  

 

Здравейте, моля да отговорите на следния въпрос относно 

износа на собствена продукция: 

Ние сме предприятие (А), преработващо земеделска 

продукция, което изнася близо 100% от продукцията си. 

Износа става чрез търговска фирма (Б), която изкупува 

произведената от нас продукция и я изнася към 

чуждестранни юридически лица. 

На практика нашата фирма (А) е износител, осъществяващ 

индиректен износ. Ние изпълняваме условията на критерий 

9.4 от Критериите за подбор, тъй като не е уточнено дали 

износа трябва да е директен или индиректен: „над 50 % 

отприходите на кандидата за предходните три финансови 

години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни 

доставки на произведени или преработени селскостопански 

продукти“ 

Документите по т. 10, т. 11 и т.12 от „Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на 

проекти“  от „Условия за кандидатстване“ по подмярка 

4.2 ще бъдат от името на фирмата износител (Б). 

Същевременно декларация за износ на собствена 

преработена селскостопанска продукция съгласно 

Приложение № 19 ще бъде попълнена от фирмата 

 

 

 

 

Не, по процедурата се предоставя предимство за 

кандидати, които осъществяват директен износ и/или 

вътрешнообщностни доставки.  

Това обстоятелство се доказва чрез документи, 

посочени в т. 24.2 „Списък с документи, доказващи 

съответствие с критериите за подбор на проекти“ към 

Условията за кандидатстване, издадени на името на 

кандидата и/или физическото лице едноличен 

собственик на капитала на ЕООД-кандидат, или на 

името на членовете на групата/организацията на 

производителите.  

mailto:golly@abv.bg


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

140 
 

производител (А), с което тя (А) ще удостовери продажба на 

преработени от кандидата селскостопански продукти. 

Задължително ли е документите по  т. 10, т. 11 и т.12 от 

„Списък с документи, доказващи съответствие с 

критериите за подбор на проекти“ да бъдат от името на 

кандидата?  

Моля уточнете, при гореописания вариант, ще считате ли за 

изпълнено условието на критерий 9.4 от Критериите за 

подбор и ще получи ли фирма (А) точките по критерий 9.4.  

Моля за уточнение, когато в „Условия за 

кандидатстване“  споменавате износ, само директен износ 

ли имате предвид или също и индиректен износ. 

 

Благодаря предварително, 

Наско Симеонов 

 

№ 113 

05.04.2018 г. 
Бранимира Начева (branimira@gmail.com) 

 

Допустимо ли е по мярката да се кандидатства за печене на 

ядки и последващо осоляване, като за осоляването се 

ползват - сол, нишесте, овкусители, които са в малък 

процент спрямо теглото на ядката? 

 

 

 

Да, допустимо е.  

№ 114 

05.04.2018 г. 
Теодор Тодоров (teodor.todorov@cccinfo.bg) 

 

Здравейте, 

 

 

 

mailto:branimira@gmail.com
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Фирмата ни разполага със следните обекти: 

1. Транжорна за червено месо (приема охладено, 

разфасовано и опаковано месо от свине, от ДПЖ и от ЕПЖ, 

което се обработва по подходящ начин – разфасоване, 

смилане,формоване и др.) с предназначение: 

-Производство, съхранение и реализация на разфасовки от 

червено месо – охладени; -Заготовки от нераздробено 

червено месо – охладени и замразени; -Заготовки от 

раздробено червено месо – охладени и замразени; -

Съхранение и реализация на субпродукти; 

2. Обекти за реализация на продукцията получена в резултат 

на преработка на червеното месо – 3 броя в гр. Варна. 

(реализация на собствен пазар на собствен продукция в 

резултат на преработката на месото). 

Основната суровина се доставя от кланичен пункт и е 

придружена от документи, че суровината е с произход от 

регистрирани ЗП. 

Намерението ни е да кандидатстваме по Процедура чрез 

подбор № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 

4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. с цел инвестиция в следните 

активи:  

Закупуване на нов обект за реализация на продукцията в 

Моля да имате предвид, че съгласно т. 8 от Раздел 

14.3 „Недопустими разходи“ по процедурата не се 

подпомагат разходи, свързани с търговия на дребно.  
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резултат от преработката/производството и оборудването му 

с хладилни витрини и друго необходимо оборудване (не 

производствено). 

Целта на инвестиция в модернизирани хладилни витрини е 

да може количествено по-много продукция да се излага и 

съхранява в обектите за реализация, както и да се излага по 

по-атрактивен начин. 

 

Въпросът ни е следният: 

След като се запознахме с т. 20 от Приложение 21 и т.7, 

буква в) от 13.3 „Недопустими дейности“ от Условията 

за кандидатстване искаме да попитаме дали след като сме 

преработвател на селскостопански продукти с история 

повече от 3 години, допустимо ли е да кандидатстваме само 

за оборудването на новия обект за реализация на 

продукцията (хладилни витрини и др.). 

Моля, да отговорите конкретно допустимо ли е да 

кандидатстваме за оборудването на новия обект за 

реализация на преработената продукция. 

 

С уважение, 

Теодор Тодоров 

 

№ 115 

05.04.2018 г. 
Мария Маринова (vb_ch@abv.bg) 

 

Моля за Вашето становище по описаните по-долу въпроси 

 

 

1. Виж отговор на въпрос № 2 по запитване № 11 от 

mailto:vb_ch@abv.bg
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във връзка с Процедура чрез подбор на проектни 

предложения No BG06RDNP001-4.001 по  

подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от ПРСР 20142020 г.: 

1. При инвестиция във фотоволтаик, произвеждащ 

електроенергия за собствени нужди,  

съгласно Документ 29. „Анализ, удостоверяващ 

изпълнението на условията по т. 25-30 от Раздел 13.2 

Условия за допустимост на дейностите", изготвен и 

съгласуван от правоспособно лице с компетентност в 

съответната област. От правоспособно лице с каква 

специалност следва да бъде изготвен анализа? 

2. Декларации, приложими към проектните предложения, 

необходимо ли е да бъдат с дата на подаване на документите 

в системата на ИСУН или могат да бъдат с дата между 

датите на създаване на проектното предложение в ИСУН и 

датата на подаване? 

3.При инвестиция в СМР, при която към датата на 

кандидатстване има изготвен и внесен в общината проект и 

ще бъде приложен входящ номер към проектното 

предложение, необходимо ли е да бъде входиран 

технически/работен проект, който не е одобрен от 

общината,  в съответната областна дирекция на ДФЗ? 

4. Прикачените електронно документи в т.12 в системата на 

ИСУН, трябва ли да бъдат цветно сканирани или могат да 

21.02.2018 г. 

 

2. Виж отговор на въпрос № 1 по запитване № 87 от 

23.03.2018 г. 

 

3. Моля да се запознаете подробно с т. 22 от Раздел 

24.1 „Списък с общи докумени“ на Условията за 

кандидатстване. Разпоредбата на т. 18 от Раздел 23 

„Начин на подаване на проектното 

предложения/концепциите на проектните 

предложения“ на Условията за кандидатстване 

представлява възможност, а не задължение за 

кандидата.  

 

4. По преценка на кандидата. Няма изискване за 

прилагане на изискуеми документи във формат „pdf”, 

в цвят. 

 

5. Съгласно т. 2 на Раздел 23 „Начин на подаване на 

проектните предложения/концепции за проектни 

предложения“ на Условията за кандидатстване: „С 

квалифициран електронен подпис, наричан по-

нататък „КЕП“, лице с право да представлява 

кандидата подписва единствено електронния 

формуляр, което удостоверява достоверността на 

всички приложени документи“. 
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бъдат черно-бели. 

5. Необходимо ли е електронно прикачените документи 

/формат pdf, jpag/  да бъдат подписвани поотделно с КЕП 

или се подписва единствено проектното предложение при 

подаването му? 

№ 116 

05.04.2018 г. 
Ивайло Кръстев (iskrastev@gmail.com) 

Здравейте, 

Във връзка с процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.   

По проект за Изграждане на предприятие за преработка 

на етерично-маслени и лечебни култури имам следните 

въпроси: 

1. В допълнение към отговора ви на Въпрос №47 от 

08.03.2018 г.- Бенефициентът е регистриран земеделски 

производител по реда на Наредба №3/1999г., като 

първоначалната регистрация е направена през месец 

декември 2016 година, т.е. има регистрация за ДВЕ 

стопански години - 2016/2017 и 2017/2018, но няма 24 

месеца от датата на първоначалната си регистрация като 

земеделски производител до датата на кандидатстване по 

подмярка 4.2.  

В този случай счита ли се за изпълнено условието на т.2 от 

раздел 27 за изпълнение на критерий за подбор №5.1 от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Не. Условието на т. 2 от Раздел 27 „Допълнителна 

информация“ се отнася до 2 календарни (24 месеца), 

а не до стопански години. 

 

2. Моля за да се запознаете с отговор на въпрос № 3 

по запитване № 2 от 15.02.2018 г. Моля да имате 

предвид, че кандидат, който предвижда преработка 

на собствена продукция, следва да обоснове 

сформирането на добивите по видове суровини, като 

представи информация, съотносими 

документи/доказателства/използваните източници - 

mailto:iskrastev@gmail.com
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Условията за кандидатстване по подмярката? 

2. Бенефициентът ще отглежда в своето стопанство над 

65% от суровините по предвидения съгласно технологичния 

проект капацитет на преработвателното предприятие, но 

към датата на кандидатстване тези култури са посочени 

като намерение за засаждане/засяване, тъй като все още 

не са изградени преработвателните мощности. Има ли 

условия по отношение на сроковете за засаждане/засяване 

на културите и съответно предвидени проверки от страна 

на ДФ Земеделие за изпълнението на тези намерения?  

 

 

Поздрави, 

Ивайло Кръстев 

  

агропазарна статистика, публична информация от 

браншови организации, др. 

№ 117 

08.04.2018 г. 
Ивайло Кръстев (iskrastev@gmail.com) 

 

Здравейте, 

Във връзка с процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.   

По проект за Изграждане на Винарска изба имам следните 

въпроси: 

1. Счита ли се за изпълнено условието на критерий за 

 

 

 

1. Моля да обърнете внимание на т. 44 на 

Приложение № 21 „Използвани съкращения и 

основни дефиниции“ на Условията за 

кандидатстване.  

Приходите от реализиран износ или 

вътрешнообщностни доставки се отнасят към сборът 

от приходите от продукция за последните три 

приключени финансови години. 

mailto:iskrastev@gmail.com
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подбор на проекти №9.1 при условие, че Бенефициентът - 

земеделски производител е извършил еднократно износ 

като вътрешнообщностна доставка на лозов посадъчен 

материал, произведен в собствените му лозови насаждения 

и размера на приходите му от тази сделка са над 2% от 

средногодишните приходи от продажби на продукция за 

последните 3 завършени финансови години (2015, 2016 и 

2017г.)?; 

2. При условие, че размера на описаният износ по 

предходния въпрос не надхвърля годишните прагове за 

деклариране съгласно заповед на председателя на НСИ, 

необходимо ли е представяне на някакви други документи 

по т.11 от 24.2 към Условията за кандидатстване? 

3. Изпълнението на условията по критерий за подбор на 

проекти №6.3, счита ли се за изпълнено ако новите 

работни места бъдат открити малко след подаване на 

заявлението за кандидатстване? 

4. При откриване на нови работни места и запазване на 

съществуващите такива, необходимо условие ли е 

длъжностите по трудовия договор да съвпадат с 

посочените в Обяснителната записка към Технологичния 

проект? 

Поздрави, 

Ивайло Кръстев  

Моля да се запознаето подробно с Таблица В 

„Приходи на кандидата от реализиран износ или 

вътрешнообщностни доставки“ от Приложение № 6 

към Условията за кандидатстване, която се попълва 

от кандидати, заявяващи точки по критерий за 

подбор № 9. 

2. Не, не е необходимо. 

 

3. Кандидати с проекти, чието изпълнение води до 

осигуряване на устойчива заетост по критерий за 

подбор № 6.3 са такива, които водят до създаване на 

работни места и запазване на броя съществуващи 

работни места към предходната календарна година 

спрямо годината на кандидатстване. 

В тази връзка, кандидатът, получил предимство по 

критерий за подбор 6.3 се задължава да поддържа 

среден списъчен брой на персонала за период от 3 

години за МСП и 5 години за големи предприятия 

след датата на окончателното плащане за цялото 

предприятие, представляващ сбор от 

средносписъчния брой на персонала за предходна 

година спрямо годината на кандидатстване и 

увеличения за реализация на дейностите по 

проектното предложение в съответствие с Таблица Б 
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„Допълнителна заетост на предприятието, свързана с 

изпълнението на проектното предложение“ на 

Приложение № 6 към Условията за кандидатстване. 

 

4. Длъжностни характеристики не са изискуем 

документ на нито един етап от обработката на 

проектното предложение/искането за плащане. 

Проверката се извършва въз основа на данни от 

Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата 

и други разходи за труд на предприятието 

бенефициент и данните от Таблица Б „Допълнителна 

заетост на предприятието, свързана с изпълнението 

на проектното предложение“ на Приложение № 6. 
 

№ 118 

10.04.2018 г. 
KGBusinessC LTD (kgbusinessc@mail.ru)  

Добър ден, 

във връзка с Процедура чрез подбор на проектни 

предложения №BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти" от Мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 година имам следния въпрос: 

 

Допустимо за финансиране ли е проектно предложение ( и 

съответно кандидастване с проектно предложение), 

 

 

 

1. Да, съгласно т. 2, б. „и“ от Раздел 13.1 „Допустими 

дейности“ на Условията за кандидатстване: 

„Финансова помощ се предоставя за извършване на 

инвестиции в следните избрани производствени 

сектори, свързани с преработката/маркетинга на 

селскостопански продукти: гроздова мъст, вино и 

оцет“. 

 

 

mailto:kgbusinessc@mail.ru
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включващо инвестиции в материални активи за 

производство на вино от винено и десертно грозде и вино от 

плодове (касис, малини и други).  

Кандидата е регистриран гроздо и-винопроизводител, 

вписан в лозарския регистър по чл.27 от Закона за виното и 

спиртните напитки. Предварително благодаря за Вашия 

отговор. 

С уважение: Маргарита Господинова - гл.технолог 

№ 119 

10.04.2018 г. 
Ивета Иванова (ivanova_i_i@abv.bg)  

 

Здравейте, на 03.04.2018 г. изпратихме повторно въпрос, на 

който няма публикуван отговор и от двете изпращания. 

Затова го изпращаме за трети път, при което се надяваме, че 

този път ще получим отговор. 

 

Въпрос: 

Допустими ли са за подпомагане инвестиции за 

производство на "конкрети" и "абсолю" от етерично-

маслени растения, попадащи в Код по КН 3301 от 

Комбинираната номенклатура? Необходимо ли е 

технологичния проект за подобен вид преработка да има 

заверка от БАБХ? 

 

 

 

Моля да се запознаете с разясненията, по поставени 

конкретни въпроси по Ваши запитвания с №  96 от 

28.03.2018 г. и № 108 от 03.04.2018 г. 

Разясненията са предоставени в рамките на срока по 

чл. 5, ал. 4 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. 

за определяне на детайлни правила за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

№ 120 Йонка Ранчева (rancheva@ken.bg)   

mailto:ivanova_i_i@abv.bg
mailto:rancheva@ken.bg
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10.04.2018 г.  

Моля за отговор на въпроси във връзка с Процедура чрез 

подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 

по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020г.  относно проектно предложение за 

закупуване на нови машини и оборудване, които ще бъдат 

инсталирани в проектирано разширение към съществуващо 

месопреработвателно предприятие, за което има издадено 

разрешение за строеж съгласно ЗУТ. За инвестициите е 

подадено заявление за подпомагане в предходния период на 

прием през 2015 година и предложение за  намаляване на 

размера на допустимите разходи във връзка със Заповед № 

РД 09-6 от 05.01.2018г. на министъра на земеделието, 

храните и горите като към настоящия момент няма издадена 

заповед/решение за отказ. Тъй като допустимите разходи в 

подаденото през 2015г. заявление надвишават 2 млн. евро, а 

при намаляване на размера им, за да не надвишават 

максималния размер би се променила производствената 

програма за продуктите, пряко свързани с инвестицията, за 

чието финансиране се кандидатства и съответно биха 

настъпили промени в бизнес плана (Приложение №4 от 

Наредба № 20 от 27.10.2015г.), е взето решение да бъде 

подадено ново проектно предложение. 

  

 

1. Да, допустимо е, стига офертите и договорите да 

отговарят на т.10, т.11 и т.12 от Раздел 14.2 „Условия 

за допустимост на разходите” от  Условията за 

кандидатстване. 

 

 

2. Моля да обърнете внимание на т. 21 от Раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“ на 

Условията за кандидатстване.  

 

 

 

3. Приложение № 6 към Условията за кандидатстване 

е образец на Бизнес плана – във формат „word“ и 

„excel“.  Под таблици № 9, № 10 и № 11 има указания 

за начина, по който трябва да се попълнят. В таблици 

№ 9, № 10 и № 11 се попълват разходите, 

необходими за производството на  продукцията, 

заложена в Таблица № 5 „Производствена и 

търговска програма“. 

 

4. От въпроса не става ясно, защо се налага 

производствената дейност на предприятието да се 

дели на „подпомагана” и „останала”, поради което не 

е възможно да се даде конкретен отговор.  
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1. При подаване на ново проектно предложение за част 

от инвестициите, включени в заявлението за 

подпомагане от предходния прием, допусимо ли е да 

наред с всички нови документи да бъдат подадени 

запитвания, оферти и договори от предходния период 

на прием през 2015г. като към офертите с изтекла 

валидност да бъдат подадени допълнения /анекси/, с 

които да бъде удължен срока им на валидност до 

31.12.2018г.?  

2. Тъй като за разходите за СМР за разширението на 

предприятието не е заявена финансова 

помощ  (разходите за СМР са посочени в Таблица 2. 

Инвестиционни разходи, за които не се 

кандидатства за подпомагане, но са част от 

цялостния обект на инвестицията и без тях 

обектът не може да бъде завършен и/или да 

функционира самостоятелно от бизнес плана), 

необходимо ли е да се представят 

следните  документи от посочените в Раздел 24.1 

Списък с общи документи на Условията за 

кандидатстване: т.22 Одобрен инвестиционен проект, 

изработен във фаза „Технически проект“ или 

„Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 

от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти и т.23 Подробни 

Съгласно  т. 6 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ на Условията за 

кандидатстване: „Бизнес планът (БП) трябва да 

показва подобряване на дейността на 

предприятието на кандидата,  като цяло, чрез 

прилагане на планираните инвестиции и дейности и 

постигане на една или повече от целите на 

подмярката и в съответствие с принципите на 

добро финансово управление, публичност и 

прозрачност”. Бизнес планът не се разработва 

конкретно за  инвестиционните разходи, за които се 

кандидатства, ако те са за активи, които са част от 

цялостен Технологичен процес за допустима 

преработвателна дейност. 

В представения технологичен проект  следва да са 

заложени количествата произвеждана продукция на 

годишна база и списък с технологично оборудване, 

необходимо за производството.  

При равни други условия от таблиците на  БП няма 

нужда да се отделя  преработвателна дейност, ако тя  

е допустима за подпомагане според Раздел № 13 на 

Условията за кандидатстване, независимо, че тази 

част от преработката  не  се извършва чрез активи 

подпомагани по проекта, а чрез налични такива или 

включени в Таблица № 2 на БП.    
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количествени сметки, заверени от правоспособно 

лице? 

3. След като в Таблица 9. Разходи за суровини, 

материали и външни услуги от бизнес плана се 

описват подробно вида на всички извършвани 

разходи, необходими за осъществяването на 

дейността (която ще се подпомогне чрез 

инвестициите, за които се кандидатства), следва ли в 

Таблица 10. Разходи за заплати и социални 

осигуровки  и Таблица 11. Разходи за амортизация 

(амортизационен план) да се посочат само разходите, 

необходими за осъществяването на подпомаганата 

дейност? 

4. Тъй като преките разходите, свързани с 

подпомаганата дейност, следва да бъдат посочени в 

пълния им размер в Таблици 9, 10 и 11, приложимо 

ли е непреките разходи, които се отнасят за 

производствената дейност на цялото преработвателно 

предприятие  (разходи за електроенергия, за вода, за 

транспортни услуги и други)  да бъдат разпределени 

между подпомаганата дейност и останалата 

производствена дейност на база преки разходи за 

суровини за единица продукция (Таблица 15. 

Себестойност на единица продукция) и определените 

по този ред непреки разходи за подпомаганата 

дейност да бъдат посочени съответно в Таблици 9, 10 

5. Виж отговорите на горните два въпроса. В тази 

връзка, в зависимост от  заложените за първата 

прогнозна година количества продукция в таблица  

№ 5 от БП и  съответно необходима суровина за 

нейното производство в Таблица № 15 

„Себестойност на единица продукция”, следва най-

малко 30 на сто от общата суровинна база за първа 

прогнозна година да е от собствена продукция и/или 

от регистрирани земеделски стопани. 

 

6. Виж отговора на въпрос № 5. 
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и 11? 

5. След като в Таблица 5. Производствена и търговска 

програма  от бизнес плана се посочват само 

продуктите, които са пряко свързани с инвестицията, 

за която се кандидатства, това означава ли че 

изискването, посочено в т.13 от Раздел т.13.2. 

Условия за допустимост на дейностите на Условията 

за кандидатстване “най-малко 30 на сто от общата 

суровинна база, определена в производствената 

програма за първа прогнозна година след въвеждане 

в експлоатация на инвестициите, включени в проекта, 

трябва да е от собствена продукция и/или от 

регистрирани земеделски стопани” се отнася само за 

тази част от суровинната база на предприятието, 

която е необходима за производството на продуктите, 

които са пряко свързани с инвестицията, за която се 

кандидатства за финансиране? 

6. Моля за уточнение дали при посочване на 

ангажимента по т.11.6. от Раздел 2 на Условията за 

изпълнение „за периода на първата календарна 

година, следваща годината на получаване на 

окончателно плащане, бенефициентите се задължават 

при производството на крайните продукти да влагат 

поне 30 на сто от общия размер на използваната 

суровинна база суровина, която е произведена от 

съответния бенефициент или такава, която е 
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произведена и доставена на бенефициента от 

регистрирани земеделски стопани” се има предвид не 

цялата суровинна база на предприятието, а тази част 

от суровинната база на предприятието, необходима за 

производството само на продуктите, пряко свързани с 

финансираните инвестиции. 

  

С уважение, 

Йонка Ранчева   

№ 121 

10.04.2018 г. 
Мария Маринова (vb_ch@abv.bg)  

Моля за Вашето становище по описаните по-долу въпроси 

във връзка с Процедура чрез подбор на проектни 

предложения No BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански  

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

ПРСР 2014-2020г.: 

Ще се счита ли, че към момента на кандидатстване 

извършват дейност кандидати, които: 

1. Извършват дейност различна от преработка на земеделска 

продукция и след изпълнение на проекта ще извършват 

преработка?  

2. Кандидатът е ЕООД, с основна дейност към настоящия 

момент - преработка на плодове и зеленчуци / сушене/.  

Инвестиционното намерение на фирмата е изграждане и 

закупуване на оборудване за преработка на плодове 

 

 

 

1. Моля да обърнете внимание на т. 4 и т. 9 от Раздел 

27 „Допълнителна информация“ на Условията за 

кандидатстване. 

 

2. Моля да обърнете внимание на т. 4 от Раздел 27 

„Допълнителна информация“ на Условията за 

кандидастване, където е пояснено в кои случаи 

кандидатът ще се счита за съществуващо 

предприятие по смисъла на критерий за подбор № 

6.3. 

 

mailto:vb_ch@abv.bg
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/замразяване/, изцяло отглеждани от собственика на 

капитала на ЕООД-то, като физическо лице. След 

изпълнение на инвестицията ще бъдат назначени 8 човека 

производствтен персонал, изцяло заети в дейността за 

замразяването на плодовете. 

По кой от критериите за подбор 6.2 или 6.3 ще бъдат 

присъдени точки, при положение, че към момента кандидата 

не извършва преработвателна дейност замразяване?  

 

№ 122 

11.04.2018 г. 
Валя Ангелова (valia.angelova@abv.bg) 

Добър ден! 

Имаме въпрос относно прилагането на критерий № 8 

"Проекти на кандидати, които извършват селскостопанска 

дейност или преработка на селскостопански продукти от 

най-малко три години и не са получавали финансова помощ 

за сходна дейност" от т. 22. Критерии и методика за оценка 

на проектните предложения от Условията за кандидатстване 

по отворения прием по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 г. 

Кандидат по подмярката е ЕООД- преработвател с история. 

Едноличният собственик на капитала е регистриран 

земеделски производител. 

ЕООД - то има средносписъчен състав за последните три 

 

 

 

 

Критерий за подбор № 8.1 се отнася за проекти, 

представени от земеделски стопани, производители 

на селскостопански продукти.   

За едноличните дружества с ограничена отговорност, 

които не са регистрирани или са регистрирани през 

текущата или годината, предхождаща годината на 

кандидатстване, като земеделски стопани по реда на 

Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 

регистър на земеделските стопани, се признават 

обстоятелствата по ал. 1, т. 5, 8 и 9 и ал. 2 и на 

физическото лице, което е едноличен собственик на 

капитала. Физическото лице, собственик на капитала, 

има средносписъчен състав 1 човек и не покрива 
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финансови години - 7 човека. Физическото лице 

има  средносписъчен състав 1 човек.  

Едноличното дружество не е получавало финансова помощ 

по мярка 123. „Добавяне на стойност към земеделски и 

горски продукти“, мярка 121. „Модернизиране на 

земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007 – 2013 

г.) или подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти (ПРСР 2014 – 2020 г.)  

Въпросът ни е: Кандидатът ЕООД  ще получили  15 точки 

по критерий 8.1, като се вземе предвид т. 13 Допълнителна 

информация от Условията за кандидатстване , съгласно 

която: " За едноличните дружества с ограничена 

отговорност, които не са регистрирани или са регистрирани 

през текущата или годината, предхождаща годината на 

кандидатстване, като земеделски стопани по реда на 

Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 

регистър на земеделските стопани, се признават 

обстоятелствата по ал. 1, т. 5, 8 и 9 и ал. 2 и на физическото 

лице, което е едноличен собственик на капитала. 

Физическото лице, собственик на капитала, се задължава за 

срока по чл. 53, ал. 1 да запази средносписъчен брой на 

персонала, с който кандидатът е доказал съответствие с 

минималното изискване по приоритета по ал. 1, т. 8 за най-

малко 5 лица."? 

минималните изисквания на критерия, а именно 

средносписъчния брой на персонала за всяка от 

последните 3 години е най-малко 5.  
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Поздрави!  

Валя Ангелова  

 

№ 123 

11.04.2018 г. 
Васка Красимирова (vas.krasimirova@gmail.com)  

Във връзка с обявения прием по Подмярка 4.2. „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ имам 

следния въпрос:   

1) Приложение 17 - Декларация за МСП е "стар" вариянт. 

Реално на интернет страницата на Министерство на 

икономиката има нов вариянт на тази декларация, опростен 

и одобрен от 2013г., който е по - лесен и удобен за 

попълване? Може ли да се попълва и прилага този вариянт, 

който е обявен на страницата на  Министерство на 

икономиката, или задължително се прилага Приложение 17 

от пакета документи за попълване по подмярката? 

 

С уважение, Васи Красимирова 

 

 

 

Да, допустимо е да се приложи актуалния вариант на 

декларацията по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП, публикувана 

на официалната страница на Министерство на 

икономиката. 

№ 124 

11.04.2018 г. 
Малинка Николова (malinka_nikolova@abv.bg) 

В преработвателно предприятие, допустим кандидат по 

подмярка 4.2, допустимо ли е да се кандидатства с проект 

само за изграждане на фотоволтаична инсталация за 

собствени нужди? Ще бъдат ли дадени точки по критерий 

2.1 "Инвестициите по проекта водят до повишаване на 

 

1. Да, но моля да обърнете внимание на т. 3 от Раздел 

13.1 „Допустими дейности“ на Условията за 

кандидатстване. 

Моля да се запознаете с документите по т. 7 от 

Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи 

mailto:vas.krasimirova@gmail.com
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енергийната ефективност с минимум 10 % за 

предприятието", в случай че това е доказано? С какъв 

документ се доказва спестяването на енергия: с енергиен 

одит или само с анализ от правоспособно лице? 

 

Предприятието с дейността си в момента отговаря на още 

няколко приоритета: например 1.1, 4.1 и други. Ще му бъдат 

ли присъдени точки по тях, ако проектът цели само 

намаляване на разходите си за енергия?    

 

Благодаря предварително за разясненията! 

 

Поздрави, 

 

Малинка Николова 

 

съответствие с критериите за подбор на проекти“ на 

Условията за кандидатстване. 

 

 

 

2. Информацията в запитването е недостатъчна за да 

се предостави еднозначен отговор относно 

предоставянето на приоритет по отделните критерии 

за подбор за проектното предложение.  

 

№ 125 

11.04.2018 г. 
БАБЕП (office@babep.info) 

 

Здравейте,  

Във връзка с настоящия прием на проектни предложения по 

подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" от ПРСР 2014-2020, от 

Българска асоциация на бенефициентите по европейски 

програми (БАБЕП) бихме искали да отправим следните два 

въпроса:  
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1. Във връзка с критерий № 6 от Условията за 

кандидатстване, еднолично дружество с ограничена 

отговорност (ЕООД), което до момента на кандидатстване 

не е извършвало дейност и не е регистрирано или е 

регистрирано през текущата или годината, предхождаща 

годината на кандидатстване като земеделски стопанин, но за 

което се признават и обстоятелствата по т. 1, б. „а“, т. 3 и т. 

4 на физическото лице, което е едноличен собственик на 

капитала, по кой от двата подкритерия е възможно да 

кандидатства – по критерий № 6.2 за проекти на кандидати, 

които не са извършвали дейност, или по критерий № 6.3 за 

проекти на кандидати, които извършват дейност? 

 

2. Във връзка с т. 7 от раздел 11.1 Критерии за допустимост 

на кандидатите от Условията за кандидатстване, по какъв 

начин ще се тълкува тази точка в случай, в който нито 

фирмата-кандидат, нито нейният едноличен собственик не 

са регистрирани като земеделски стопани, но в същото 

време собственикът притежава ЕТ, регистрирано като 

земеделски производител? Ще бъдат ли признати в този 

случай обстоятелствата по т.1, б „а“, т. 3 и т.4 на фирмата-

кандидат по процедурата, чийто собственик е собственик и 

на ЕТ, регистрирано като земеделски производител? 

С уважение,  

Ангел Шотев  

1. В т. 4 от Раздел 27 „Допълнителна информация“ на 

Условията за кандидатстване е записано, че: 

„Кандидати, които към момента на 

кандидатстване извършват дейност по смисъла на 

критерий за подбор № 6.3, са кандидати, които 

имат приходи и/или разходи от дейността си и 

същите са отразени в Отчета за приходи и разходи 

на кандидата за предходна година спрямо датата 

на кандидатстване (2017 г.)“. 

Цитираните обстоятелства, посочени в т. 7 от Раздел 

11.1 „Условия за допустимост на кандидатите“ се 

отнася до условията за допустимост и не касят 

критериите за подбор на проекти. 

 

2. Виж отговор на въпрос № 29 от 01.03.2018 г. 

№ 126 Десислава Красимирова (krusteva.d@gmail.com)  

mailto:krusteva.d@gmail.com


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

159 
 

11.04.2018 г.  

Предприятието ни ще произвежда няколко нови продукта в 

резултат от инвестицията по подмярка 4.2. Част от 

продуктите ще се произвеждат изцяло от суровини в 

чувствителен сектор, част от продуктите се произвеждат от 

суровини и от двата сектора (чувствителен и 

нечувствителен), като имаме и един продукт, който се 

произвежда изцяло от суровини от нечувствителен сектор.  

В общия обем на производството, над 80% от обема на 

преработваните суровини попадат в чувствителен сектор. 

Ще получим ли точки по критерий 1.1? 

 

 

Моля да обърнете внимание на т. 1 от Раздел 27 

„Допълнителна информация“ към Условията за 

кандидатстване. 

 

Публикувано на 20.04.2018 г. 

 

№ 127 

12.04.2018 г. 

 

Таня Николова (af_consult@abv.bg)  

 

Във връзка с критерии 4.1 „Проекти с инвестиции за 

преработка и производство на сертифицирани биологични 

продукти“, а именно „Над 75 % от обема на преработваната 

суровина и произведена продукция, посочена в бизнес 

плана, ще бъде биологично сертифицирана“ и Раздел  24.2 

“Списък с документи, доказващи съответствие с критериите 

за подбор на проекти“,  т. 2  „Предварителни договори с 

описани количества и цени на биологични суровини като 

доказателство, че са осигурени най-малко 75 % от 

суровините за преработвателното предприятие съгласно 

 

 

 

1. Виж отговор на въпрос № 2 по запитване № 62 от 

14.03.2018 г. 

 

2. Минималното условие по критерий за подбор 4.1 

гласи: „Над 75 % от обема на преработваната 

суровина и произведена продукция, посочена в бизнес 

плана, ще бъде биологично сертифицирана“. 

В тази връзка, не е необходимо за всички отделни 

суровини по видове, които са предмет на преработка 

по проектното предложение, да се доказва наличие 
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производствената му програма от бизнес плана  за срок 

минимум три години за МСП и минимум пет години за 

големи предприятия след изплащане на финансовата помощ 

– не се отнася за пазари на производители. Към договорите 

се прилага сертификат за биологично производство на 

суровината.“ 

Въпрос 1:  Моля, да уточните вида на документа, които е 

необходимо да бъде приложен към  договора за доставка на 

биологична суровина , като се съобразите с:  

1. чл. 29, ал. 1 от Регламент 834/ 2007 на ЕС;  

2. Член 68 от Регламент 834/ 2007 на ЕС;  

3. Регламенти 834 и 889  не уточняват наименованието на 

документа, а само неговият вид и задължителните реквизити 

. В тази връзка той може да се нарича  - сертификационно 

писмо, сертификат, писмено доказателство, писмено 

свидетелство и т. н.  

 

Въпрос 2 :  

Критерият гласи : „Над 75 % от обема на преработваната 

суровина и произведена продукция, посочена в бизнес 

плана, ще бъде биологично сертифицирана“ 

Ще получили ли предприятието точки по критерия, ако 

преработва   три продукта с общо количество 100 тона, от 

които  

Продукт  А – 80 тона /биологичен/ 

Продукт  B  – 5 тона /конвенционален/ 

на над 75 % биологично сертифицирана суровина.  
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Продукт  C – 15 тона /конвенционален/  

Или е необходимо от всеки отделен продукт да докаже 

производство на над 75 % биологична суровина ?  

 

Таня Николова 

 

№ 128 

12.04.2018 г. 
Камелия Димитрова (kamelia.d.dimitrova@abv.bg) 

 

Здравейте, 

Във връзка с текущия прием по Подмярка 4.2, имаме 

следния въпрос относно присъждането на точки по критерия 

за био: 

Налице е преработвател, който произвежда собствени био 

орехи. Налице е преработвателен цех, в който след 

преработка на орехите, същия производител произвежда два 

крайни биологични продукта. Производителя разполага с 

био сертификат за суровините - орехи и био сертификат за 

двата крайни продукта, произведени от орехите.  

 

По Подмярка 4.2, преработвателя има намерение да закупи 

оборудване, с което ще увеличи капацитете на производство 

на двата съществуващи крайни био продукта и ще създаде 

трети, нов био продукт от орехите. 

Тъй като в сертификата за био продукция, към момента са 

вписани само двата съществувващи и произвеждани към 

момента крайни продукта, то критерия за био ще се считали 

 

 

 

Виж отговор на въпрос № 4 по запитване № 12 от 

22.02.2018 г. 
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за изпълнен и какдидата ще вземе ли точки, ако предвижда 

да създаде нов био продукт, не фигуриращ в био 

сертификата към момента. 

ПП. Съгласно насоките за кандидатване, в подобна 

хипотеза, само че за суровината е изрично упоменато, че за 

съществуващи био производители, суровината трябва 

изрично да е упомената в сертификата за биологично 

производство. При крайния продукт обаче няма такова 

ограничение, пък и не е логично да има. Би било в 

противоречие с целите на програмата. 

Поздрави! 

Камелия Димитрова 

 

№ 129 

12.04.2018 г. 
Пенка Стойкова  (avispal@abv.bg)  
 

1.Допустими ли са кандидати със задължения към 

държавата по смисъла на  162 ал 2 т 1 от ДОПК към датата 

на подаване на проектното предложение ? 

Представляваното от мен дружество има такива в размер по-

малък от 1 % от общия оборот за 2017 г. 

 

2. Представляваното от мен дружество е кланица 

За доказване на съответствие с критерий 3.1 БАБХ издава 

становища на стандартна бланка, която прилагам. Искането 

за становище също е на стандартна бланка. 

 

 

 

1. Да, моля да обърнете внимание на т. 3 от Раздел № 

11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“ и 

т. 5 на Приложение № 4 на Условията за 

кандидатстване - Декларация по чл. 25, ал. 2 от 

ЗУСЕСИФ.  

 

 

2. Да, посочената бланка съответства на документа, 

цитиран в т. 4 от Раздел 24.2 „Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на 

проекти“ на Условията за кандидатстване. 
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В бланката не се посочва  кои от предвидените инвестиции в 

проекта са насочени към постигане на стандартите на ЕС 

съгласно приложение № 8. 

Посочва се, че технологичния проект отговаря на 

горепосочените стандарти, без да се изброяват машини и 

съоръжения 

Може ли с този документ да се докаже съответствие по 

критерии 3.1 ? 

 

 

№ 130 

12.04.2018 г. Антония Кралева (ant_komers45@mail.bg)  

Здравейте, 

във връзка с кандидатстване по процедура № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 

възникнаха следните въпроси: 

1. Във връзка с попълване на формуляра в ИСУН, 

необходимо ли е кода на икономическата дейност, попълнен 

в раздел 2 Данни за кандидата в полето Код на 

организацията по КИД 2008, да бъде отразен в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията? 

2. Във връзка с критерий 6.3, ще получи ли максималния 

брой точки (12т.) предприятие, което има 4 съществуващи 

работни места, а планира да създаде още 11 нови работни 

места? 

3. Във връзка с критерий 6.3, ще получи ли 7 точки 

 

 

 

 

1. Моля да следвате инструкцията за попълване на 

формуляра за кандидатстване и подаване на проектно 

предложение по процедурата съгласно Приложение 

№ 22 на Условията за кандидатстване. 

 

 

2. Моля да се запознаете с т. 4.3 от Раздел 27 

„Допълнителна информация“ на Условията за 

кандидатстване. 

 

3. Моля да се запознаете с т. 4.1 на Раздел 27 

„Допълнителна информация“ на Условията за 

кандидатстване. 
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предприятие, което има 16 съществуващи работни места, но 

планира да създаде още 3 нови работни места? 

4. Предвид спецификата на дейността ни се породи 

невъзможност да се намери агростатистика за крайните ни 

продукти. Ще се счита ли за достатъчен като източник за 

обосновка на цената подписаният договор за покупко-

продажба на продукцията? 

Успешен ден, 

Антония Кралева 

 

 

4. Необходимо е да се представи обосновка за цените 

на готовата продукция за всички продукти, за които е 

налична информация от агропазарна статистика, 

публична информация от браншови организации, 

борсови цени и др.  

 

 

№ 131 

12.04.2018 г. 
Цвета Миленова (milenova@elana.net)  
 

Здравейте, 

Във връзка с Процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

ПРСР 2014-2020г., моля за разяснение по следния въпрос: 

 

Предприятие в областта на млекопреработката иска да 

направи инвестиция в ново технологично оборудване, което 

включва и закупуване на котел, необходим за 

производството на технологична пара. Парата ще се 

използва изцяло в производствения процес на кандидата, т.е. 

само за собствени нужди на предприятието. Източникът на 

енергия за котела е природен газ.  Въпросът ми в този 

случай дали е допустимо мощността на инсталацията (в 

 

 

В т. 4 и т. 6 от Приложение № 21 "Използвани 

съкращения и основни дефиниции", към Условия за 

кандидатстване ясно е описана дефиниция за 

"Биомаса" и "Възобновяеми енергийни източници". 

Природният газ не попада в обхвата на съответните 

дефиниции във връзка с което ограничението на т. 

25, изречение второ на Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ на Условията за 

кандидатстване е неприложимо в съответния случай. 
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случая котела) да надвишава 1 мегават при положение, че 

топлинната енергия се произвежда от горенето на природен 

газ.  Моля да имате предвид, че котелът не може да работи с 

биомаса както и с никакви възобновяеми източници на 

енергия. 

 

Благодаря за отговора! 

Поздрави, 

Цвета Миленова 
 

 

№ 132 

13.04.2018 г. 
Десислава Красимирова (krusteva.d@gmail.com)  

 

В т. 27 Допълнителна информация от Условията за 

кандидатстване в Насоките е записано “ 4.Кандидати с 

проекти, чието изпълнение води до осигуряване на 

устойчива заетост (критерии за подбор № 6.2, № 6.3), са 

такива, които водят до създаване на работни места и/или 

запазване на броя съществуващи работни места към 

предходната календарна година спрямо годината на 

кандидатстване. Кандидати, които към момента на 

кандидатстване извършват дейност по смисъла на критерий 

за подбор №6.3, са кандидати, които имат приходи и/или 

разходи от дейността си и същите са отразени в Отчета за 

приходи и разходи на кандидата за предходна година 

 

 

 

За да получи 10 точки по критерий за подбор 6.3, 

кандидатът следва да заложи, че ще разкрие от 4 до 7 

(вкл.) нови работни места, които сумарно със 

съществуващите да са между 6 и 10 работни места. 

За да получи 12 точки по същия критерий, 

кандидатът следва да заложи, че ще разкрие 

минимум 8 нови работни места, които сумарно със 

съществуващите да надхвърлят 10 работни места. 
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спрямо датата на кандидатстване (2017 г.). Точки по 

критерий за подбор №6.3 се присъждат при следните 

условия:  

4.2. За да получи 10 точки по критерия, следва кандидатът 

да е заложил, че ще разкрие от 4 до 7 (вкл.) нови работни 

места, които сумарно със съществуващите да са между 6 и 

10 работни места. 

Въпрос: фирма има съществуващ средносписъщен брой на 

персонала за 2017 - 6 човека, желае да разкрие 6 нови 

работни места, в този случай колко точки ще получим по 

критерии 6.3. 

 

Десислава Красимирова 

 

№ 133 

13.04.2018 г. 
Пенка Стойкова (avispal@abv.bg)  

 

Във връзка с раздел 11.2 критерии за недопустимост на 

кандидатите сътоветно т.1. и т. 3 може ли да се уточни 

термина годишен общ оборот /кой код на ред от отчета за 

приходи и разходи се счита за общ оборот/ ? 

 

 

Разпоредбата на т. 3 от Раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“ произтича от чл. 54 

на Закона за обществените поръчки. Съгласно § 1, т. 

66 от ДР на ЗОП: "Годишен общ оборот" е сумата от 

нетните приходи от продажби. 

№ 134 

13.04.2018 г. 
Бранимира Начева (branimira@gmail.com) 

 

Инвестицията по проекта ще бъде закупуване на машини и 

съоръжения. Част от проекта е подмяна на агрегатите на 

съществуващи хладилници с цел подобряване на 

 

 

Поставеният въпрос не касае Условията за 

кандидатстване по настоящата процедура № 

BG06RDNP001-4.001.  
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екологичната и енергийната системи на предприятието. 

Няма да се прави ремонт на самите хладилни помещения. За 

целта имаме изготвен проект от ОВК инженер. 

Подмяната на агрегата счита ли се за СМР? В този случай, 

ще бъде ли необходимо да изчакаме проверка на място след 

подаване на проекта или можем да започнем веднага 

изпълнението след входиране? 

 

 

№ 135 

13.04.2018 г. 
Стефан Николов (agrosva@gmail.com)  

Във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 

по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4„Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. имаме въпроси, като бихме 

искали преди това да изложим следната фактология: 

В предходния прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ през 

2015г, фирмата ни е представила проект, който беше 

одобрен и се подписа договор за безвъзмездна помощ. С 

заповедта за одобрение на проекта, бяха отхвърлени част от 

инвестициите за машинно и технологично оборудване по 

проекта ни, като не одобрените разходи ДФ“Земеделие“ 

вписа като част от приложение 1а на договора за 

инвестиционни разходи за които не се кандидатства. 

Одобрените общо допустими разходи по проекта са 

значително по – малки от посочените в Раздел 9 т.2 от 

 

 

Моля да обърнете внимание на т. 21 от Раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“ на 

Условията за кандидатстване. 
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Условията за кандидатстване 

В хода на изпълнение на проекта и с цел финансова 

оптимизация предприехме промени по технологичното 

оборудване, като изцяло запазваме целта на проекта, 

видовете използвани суровини и вида и количествата на 

крайната продукция, параметрите на застрояване  т.е. не се 

променя нищо от духа на проекта а само вида на машините с 

които заложените в бизнес плана цели се постигат.  

Моля като имате предвид гореизложеното да ни отговорите 

на следните въпроси. 

1.Допустимо ли е, поради това че в Условията за 

кандидатстване , като и в НАРЕДБА № 20 ОТ 27 ОКТОМВРИ 

2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.2. 

"ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" няма изрична забрана , 

да кандидатстваме с проект по настоящата процедура при 

условие че не сме приключили изпълнението на одобреният ни 

проект по същата мярка. 
2.Допустимо ли е да кандидатстваме с инвестиционни разходи 

за новото машинно оборудване, което оборудване е свързано с 

предишният ни проект, при условие че общите допустими 

разходи по двата проекта не надхвърлят посоченият в Раздел 9 

т.2 от Условията за кандидатстване, размер от 3 911 600 лв. за 

целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020г. 
3.Необходимо ли ще е да се представя строителната 

документация при условие че за нея няма да се кандидатства, 

защото предвижданите строително-монтажни дейности са 
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вече  одобрени в предишният ни проект.  
4. Достатъчно ли ще е да представим само промененият и 

съгласуван технологичен проект заедно с допълненото 

разрешение за строеж или ще е необходимо да представим 

пълната проектна документация при услови че не се 

кандидатства за СМР. 
   
С уважение  
Стефан Николов   

 

№ 136 

13.04.2018 г. 
Милано Инженеринг и Партньори ЕООД 

(info@meapood.com) 

 

Здравейте, 

подготвяме проект по подмярка 4.2. В условията за 

кандидатстване е посочено: 

Когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той 

трябва да бъде придружен с превод на български език, 

извършен от заклет преводач, а когато документът е 

официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс 

- да бъде легализиран или с апостил. Когато държавата, от 

която произхожда документът, е страна по Конвенцията за 

премахване на изискването за легализация на чуждестранни 

публични актове, ратифицирана със закон (обн., ДВ, бр. 47 

от 2000 г.), и има договор за правна помощ с Република 

България, освобождаващ документите от легализация, 

документът трябва да е представен съгласно режима на 

 

 

 

 

Документи, издадени от властите на чуждата 

държава, която е страна по Хагската конвенция, 

следва да бъдат удостоверени с апостил, поставен от 

определените от нея органи, в съответствие със 

служебните им задължения за извършване на 

удостоверяването. Удостоверените по този начин 

чуждестранни документи не подлежат на 

допълнителни легализации и заверки. 

За държавите, с които Република България има 

подписани двустранни договори за правна помощ, в 

които са залегнали текстове за освобождаване на 

документи от легализация и други удостоверявания, 

издадените от чуждата държава документи следва да 

mailto:info@meapood.com


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

170 
 

двустранния договор. 

Имаме договор, оферта и документ за правосубектност на 

доставчика съгласно чуждестранното законодателство на 

италиански език. Достатъчен ли е превод от заклет преводач 

и за трите посочени документи или се изисква легализация с 

апостил? 

 

Благодаря предварително 

Милано Инженеринг и Партньори ЕООД  

 

носят  съответните реквизити, съгласно двустранните 

договорености. Така издаденият документ се 

признава от българските институции и се нуждае 

единствено от превод на български език и заверка на 

превода. 

В тази връзка в публикувания "Списък на държавите, 

с които Република България има подписани 

двустранни договори за правна помощ по 

граждански дела, предвиждащи свобождаване от 

легализация на документи" е посочено, че: 

"Официалните документи, издадени от една от 

договарящите страни във връзка с оказването на 

правна помощ, имат същата сила и на територията на 

другата договаряща страна" и "Документите, 

предадени от едната договаряща страна на другата 

във връзка с оказване на правна помощ се 

освобождават от  всякаква форма на легализация". 

Въз основа на гореописаното всички документи, 

които не са във връзка с оказване на правна помощ е 

необходимо да бъдат удостоверени с апостил, 

поставен от определените от съответната държава 

органи, в съответствие със служебните им 

задължения за извършване на удостоверяването. 

№ 137 

15.04.2018 г. 
Веселка (jufii@abv.bg)   

 

Здравейте. Искам да отправя следния въпрос във връзка с 

 

 

Моля да обърнете внимание на т. 4.1 от Раздел 27 

mailto:jufii@abv.bg
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Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти": 

Ако дадена фирма за всяка от последните 3 години има 

персонал 20 (двадесет) души и по проекта ще наеме 3 

(трима) души, колко точки ще вземе по приоритет 6.3? 

 

Благодаря предварително.  

С уважение - Веселка. 

 

„Допълнителна информация“ на Условията за 

кандидатстване. 

№ 138 

12.04.2018 г. 
Вероника Каменова (kamenova_veronika@abv.bg) 

 

Здравейте, 

Моля за следното разяснение относно УСЛОВИЯТА ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:  

1. Дружество с ограничена отговорност има приходи от 

земеделска дейност-основно субсидии за 

2015,2016,2017 година и същевременно упражнява 

търговска дейност в сферата на 

ресторантьорството.  Средносписъчният брой 

служители за всяка от последните 3 финансови 

години, съгласно „Отчет за заетите лица, средствата 

за работна заплата и други разходи за труд“  е 5 

човека, които са назначени за търговските цели на 

дружеството.  Въпрос: Отговаряме ли на критериите 

 

 

 

1. Да, но е необходимо да отговаряте и на другите 

условия на съответните критерии за подбор. 

 

2. Критерий за подбор 5.1 „Проекти с инвестиции за 

насърчаване на кооперирането и интеграцията между 

земеделските стопани и предприятия от 

преработвателната промишленост“ се доказва чрез 

представяне на декларация съгласно Приложение № 

18 (т. 6 от Раздел № 24.2 „Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на 

проекти“).  

За кандидати МСП декларацията се попълва за 

първите 3 прогнозни години от бизнес плана, а за 

големи предприятия - минимум пет години. 

mailto:kamenova_veronika@abv.bg
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за подбор № 6.3 и № 8.1 при условие че до момента 

ООД има приходи от земеделска дейност- субсидии 

за 2015,2016,2017 година и необходимият брой 

персонал, които обаче не е нуждите на земеделската 

дейност, а за търговската дейност на дружеството?  

2. Земеделската дейност на дружеството е 

животновъдна- отглеждане на коне, с което се 

формира и необходимото СПО. Намеренията на 

дружеството са въвеждането на нова дейност - 

отглеждане на зеленчуци и изграждане на 

предприятие за преработката им. Ще бъде заложено 

отглеждане на зеленчуци върху собствени имоти в 

намерения. Въпрос: Необходимо ли е на етап 

кандидатстване намеренията да бъдат за настоящата 

стопанска година или е допустимо да бъдат заложени 

за изпълнение след инвестиционната фаза по проекта 

в първата прогнозна година? Ще отговори ли на 

критерии № 5.1, ако дружеството  осигури 65 % 

собствена продукция за първата година. 

С уважение, 

В. Каменова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 139 

16.04.2018 г. Кристина Савова (kristina_savova@mail.bg)  
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Уважаеми Господа, 

Във връзка с Критерий за оценка №9  "Проекти, 

насърчаващи интеграцията на земеделските производители 

и преработвателни предприятия с разширен достъп до 

пазари за произвежданата от тях продукция, включително 

експортна активност" и неговите подкритерии - 9.1, 9.2, 9.3, 

9.4, моля за разяснение по следните въпроси:  

1. В случай, че кандидат е новосъздадена призната група, 

която осъществява дейност от 02.2018г. и няма реализиран 

износ като група, но има член на групата, осъществявал 

износ в последните 3 години като земеделски производител, 

ще  бъдат ли присъдени точки по критерии № 9 на групата 

за реализиран износ.  

2. Ако да - как ще се изчисли процентът на приходите от 

износ, при условие, че не се подава ОПР, в случай, че 

кандидат няма приключена финансова година. 

3. Приложение № 19 се попълва само от членът на групата, 

осъществявал износ или от всички участници в групата. 

4. Друг въпрос - Приложение № 17 попълва ли се за 

признати групи на производители. 

5. Във връзка с Критерий за оценка №5 "Проекти с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Моля да се запознаете с т. 12 на Раздел 27 

„Допълнителна информация“ на Условията за 

кандидатстване. 

 

 

 

2. Критерият за подбор се отнася до предходни три 

финансови години. Моля да обърнете внимание на 

Таблица В „Приходи на кандидата от реализиран 

износ или вътрешнообщностни доставки“ от 

Приложение № 6 на Условията за кандидатстване, 

която в съответния случай следва да бъде попълнена 

съобразно т. 12 от Раздел 27 „Допълнителна 

информация“ на Условията за кандидатстване. 

  Съгласно т. 10 от Раздел 24.2 „Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на 

проекти“ на Условията за кандидатстване, 
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инвестиции за насърчаване на кооперирането и 

интеграцията между земеделските стопани и предприятия от 

преработвателната промишленост" и по точно 5.1 

"Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана 

преработката на минимум 65% собствени или на членовете 

на групата/организация на производители или на 

предприятието суровини (земеделски продукти)" - този 

критерий предвижда допълннителни точки само за групи 

или и за индивидуални кандидати? 

кандидатите представят първични счетоводни 

документи, доказващи съответствие с критериите за 

подбор № 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4. Кандидати, които са 

признати групи/организации на производители 

представят тези документи за всеки един от 

членовете. 

 

3. Приложение № 19 „Декларация за износ“ в 

съответния случай следва да бъде попълнена от 

члена/членовете на групата, осъществили износ или 

вътрешнообщностна доставка, както и от лицето, 

представляващо/управляващо групата. 

 

4. Да, декларацията по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП се 

попълва от всички кандидати, с изключение на 

големи предприятия. 

 

5. Съответствие с критерия за подбор № 5.1 "Проекти 

с инвестиции за насърчаване на кооперирането и 

интеграцията между земеделските стопани и 

предприятия от преработвателната промишленост"  

се доказва чрез представяне на декларацията по т. 6 

от Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи 

съответствие с критериите за подбор на проекти“ на 

Условията за кандидатстване, където изрично е 

посочено, че: „Декларацията се представя от 
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предприятието-кандидат и/или от членовете на 

групата/организацията на производители“. 

№ 140 

16.04.2018 г. 
Ирена Иванова (irena_84ms@abv.bg) 

 

Здравейте, 

 

Във връзка с публикувани насоки за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-4.001, подмярка 4.2 имам 

следните въпроси: 

- декларациите с каква дата трябва да бъдат попълнени и 

качени в системата ИСУН - датата на подаване на 

проектното предложение или може и с дата предхождаща 

датата на подаване на проекта? 

- документ Приложение 2 към документите за попълване 

"Основна информация за проектното предложение" е качен 

във формат xls и във формат doc. В условията за 

кандидатстване е записано, че въпросният документ трябва 

да бъде представен във формат pdf (подписан и сканиран) и 

във формат xls - това означава ли, че doc форматът на 

документа е излишен и няма нужда да се попълва (на 

практика документът в doc формат е идентичен с този в xls, 

което също навежда на заключението, че попълването на doc 

формата е ненужно)? 

 

 

 

 

 

1. Виж отговор на въпрос № 1 по запитване № 87 от 

23.03.2018 г. 

 

 

2. Да, достатъчно е кандидатът да представи 

Приложение № 2 „Основна информация за 

проектното предложение“ във формат „xls” и формат 

„pdf”. 

№ 141 

17.04.2018 г. 
Наско Симеонов (golly@abv.bg)  
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Здравейте, 

Във връзка с публикуваните отговори на въпроси, свързани 

с насоките за кандидатстване по процедура № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. и по-конкретно 

отговор на въпрос въпрос № 115/ 05.04.2018 г., моля да 

разясните следното: 

1.      При инвестиция във фотоволтаик, произвеждащ 

електроенергия за собствени нужди, съгласно Документ 29. 

„Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 

25-30 от Раздел 13.2 Условия за допустимост на 

дейностите", изготвен и съгласуван от правоспособно лице 

с компетентност в съответната област. От 

правоспособно лице с каква специалност следва да бъде 

изготвен анализа? 

Вашия отговор реферира към отговор № 2 от запитване № 

11 от 21.02.2018 .  

Правоспособното лице в съответния случай е лице с 

образование ОВК инженер, вписано в Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). 

Съответния случай тук е производство на пелети и 

брикети от отпадъчни земеделски продукти, а не 

инвестиция във фотоволтаик. 

Моля да уточните, че при инвестиция във фотоволтаик 

произвеждащ електроенергия за собствени нужди, 

правоспособното лице може да бъде с образование Електро 

инженер. 

 

Правоспособното лице, изготвящо анализ по т. 25 и 

30 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ следва да притежава образование в 

област, съответстваща на предназначението на 

инсталацията за производство на енергия. 
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Благодаря предварително, 

Наско Симеонов 

№ 142 

17.04.2018 г. 
Наско Симеонов (golly@abv.bg) 

  

Здравейте, 

Във връзка с публикуваните насоки за кандидатстване по 

процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2., имам 

следните въпроси: 

При инвестиция в соларна инсталация за производство на 

топла вода за измиване на съдове и оборудване, за 

собствено потребление: 

1.       Капацитета на инсталацията пак ли не трябва да 

надвишава мощност от 1 мегават? 

Необходим ли е Анализ, удостоверяващ изпълнението на 

условията по т. 25-30 от Раздел 13.2 Условия за 

допустимост на дейностите", изготвен и съгласуван от 

правоспособно лице с компетентност в съответната 

област. От правоспособно лице с каква специалност следва 

да бъде изготвен анализа? 

 

Благодаря, 

Наско Симеонов 

 

 

 

 

Слънчеватата енергия попада в обхвата на т. 6 от 

Приложение № 21 „Използвани съкращения и 

основни дефиниции“ на Условията за кандидатстване 

във връзка с което посочената инвестиция попада в 

обхвата на т. 24 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ на Условията за 

кандидатстване. 

№ 143 

17.04.2018 г. 
Ива Александрова (alexandrovai@elana.net)  
 

Във връзка с публикуваните насоки за кандидатстване по 

 

 

При разминаване на информацията, за 
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процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2., имам 

следния въпрос: 

Съгласно раздел 24. Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване: 

т. 11. Бизнес план (по образец) с подпис/и, печат на всяка 

страница и сканиран във формат „pdf“ или „jpg“ и таблиците 

от бизнес плана в „xls” по образец 

 

Въпросът ни е: При разминаване на информацията в 

таблиците на бизнес плана от текстовата част и бизнес плана 

в „xls”, коя информация ще се счита за водеща/валидна? 

 

Благодаря, 

 

водеща/валидна ще се счита информацията, посочена 

в текстовия вариант на Приложение № 6 от 

Условията за кандидатстване.  

№ 144 

17.04.2018 г. 
Огнян Ангелов (angelov1999@abv.bg) 

 

Здравейте, 

Във връзка с текущият прием по подмярка 4.2 имам 

следният въпрос. 

Ние сме съществуващо предприятие за преработка месо, 

като възнамеряваме да подадем проект за изграждане на 

ново предприятие-кланница на различно местоположение 

спрямо сегашното предприятие и продуктова гама е 

различна спрамо сегашната. 

Въпроса ми е следния: 

 

 

 

В конкретния случай, данните следва да се впишат в  

Таблица 17 „Прогноза за Нетните парични потоци 

на другите дейности на кандидата“ на Приложение 

№ 6, тъй като планираният размер на произведената 

от кандидата продукция трябва да покрива най-малко 

50 % от капацитета на преработвателното 

предприятие за подпомаганата дейност по 

технологичен проект.   
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1.При изготвяне на бизнес плана в таблиците за предходна 

година да попълваме ли данните (продажби, разходи за 

суровини, разходи за персонал,амортизация и др.) на 

съществуващото предприятие при услови, че инвестицията 

няма никакво отношение към него? Смятате ли ,че е по-

редно тези данни да се впишат в Таблица 17. Прогноза за 

Нетните парични потоци на другите дейности на кандидата 

(в лева) без значение, че теоретично и двете шредприятия 

ще са в сектор месопреработка. 

Поздрави 

Огнян Ангелов 

 

№ 145 

17.04.2018 г. 
Десислава Красимирова (krusteva.d@gmail.com) 

Бенифициента кандидатства за преработка на продукти от 

приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І 

от ДФЕС или памук се предоставя в съответствие с 

изискванията на Регламент (ЕС) № 702/2014 г и съответно 

трябва да представи попълнена декларация за размера на 

получените държавни помощи по образец съгласно 

приложение № 7. 

Въпрос: за какъв срок назад трябва да се попълни 

декларацията? за последните три години или следва да се 

попълнят всички получавани държани помощи въобще. 

 

 Лек Ден 

 

 

В декларацията следва да бъдат посочени всички 

получени държавни помощи от страна на кандидата. 

mailto:krusteva.d@gmail.com
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№ 146 

17.04.2018 г. 
Десислава Красимирова (krusteva.d@gmail.com) 

Здравейте, във връзка с предоставение списък с референтни 

цени имаме следния въпрос: 

 

Въпрос: Инвестицията ни предвижда изграждане на 

силозно стопанство към предприятието, като съответно 

имаме една оферта за доставка и монтаж на силозите и 

оборудването към тях и една оферта за изграждане на 

фундамента (понеже няма как доставчика на оборудването 

да извърши СМР за фундамента), като двете оферти заедно 

отговарят на определението за силозно стопанство. 

 

 Възможно ли е да предоставим само по една оферта за 

доставка и монтаж и една за извършване на СМР 

(фундамента) и двете стойности да се опишат под 

конкретната референтна цена за силозно стопанство или е 

необходимо да дадем три оферти за доставка на 

оборудването и три оферти за извършване на СМР 

(фундамент). 

 

 

В публикувания списък с разходите, за които са 

определени референтни цени от ДФ "Земеделие", в т. 

7 "Силозно стопанство", колона "В" "Описание" е 

посочено ясно кои са включените дейности по 

изграждане на силозно стопанство, а именно: 

Силозно стопанство включва доставка, монтаж и 

изпълнение на: 

– силози с плоско дъно и силози на крака с конусно 

дъно, с всички необходими аксесоари и елементи към 

тях, заедно с бетоновия фундамент, върху който са 

изградени; 

– система за активна вентилация, централизирана 

компютъризирана система за температурен контрол; 

– елементи за механизация и автоматизация на 

силозното стопанство: редлери, елеватори, 

шнекове,клапи, шибри, пасарелки, елеваторни кули, 

почистващи машини и др. 

– авторазтоварни шахти - автоматизирани с редлер 

или гравитачен тип. 

В тази връзка, за всички дейности включени в по-

горе изброените е достатъчно предоставянето на 

само една оферта. За всеки разход или дейност по 

отношение на силозното стопанство, извън този 
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списък е необходимо предоставянето на най-малко 

три оферти. 

№ 147 

17.04.2018 г. 
Георги Стоянов (geboconsulting@gmail.com)  

Здравейте, 

във връзка с кандидатстването с проект по подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.) и определянето на точки по 

критерии 8.3 и 8.4 от раздел 22. Критерии и методика за 

оценка на проектните предложения, Ви  моля за становище 

по следните въпроси: 

1. Ще бъдат признати точки по критерии 8.3 и 8.4 на 

кандидат, осъществяващ дейност за предходните три 

години по код на икономическа дейност от КИД 2008 

- 10.85  "Производство на готови ястия" от сектор 

С "Преработваща промишленост".  
2. Според т. 9 от раздел 27 "Допълнителна информация" 

от Условия за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г. е упоменато "...........в т.ч. предприятия, 

извършващи дейност с кодове по КИД 2008 от Раздел 

 

 

 

Да, ще бъдат признати точки по критерии за подбор 

№ 8.3 или 8.4 но в случай, че предприятието 

кандидат отговаря и на минималното изискване за 

средносписъчен брой на персонала за съответните 

години. 
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10 на сектор С „Преработвателна промишленост“, 

кодове 20.53, 11.02, 11.04 или 11.06.", но не става 

ясно дали това се отнася за целия Раздел 10 на сектор 

С. 

 Тъй като съответствието с критерии 8.3 и 8.4 се доказва със 

справка от НСИ за кода на икономическа дейност, това 

уточнение е важно. 

Поздрави, 

 

Георги Стоянов 

Стара Загора 

 

   

   


