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№, дата на 

получаване 

 

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

№ 1 

20.06.2018 г 

batminka2 batminka2@gmail.com  

 

ЖО -Пчелините които не са в планински район ще могат ли 

да участват по мярката? 

 

 

Земеделски стопанства в сектор "Животновъдство" са 

допустими за подпомагане, само ако животновъдните 

обекти са разположени на територията на планински 

район, съгласно списък по Приложение № 1 към чл. 3, 

ал. 3 от Наредбата за определяне на критериите за 

необлагодетелстваните райони и териториалния им 

обхват и имат икономически размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем (СПО) в 

границите между левовата равностойност на 6000 евро и 

7999 евро включително.  

№ 2 

21.07.2018 г 

Kadir Mustafov [mailto:kadir_mustafov@abv.bg] 

 

Здравейте максималната допустима сума по подмярка 4.1.2 

от 25 000 евро с ДДС ли е? 

Кадир Мустафов 

 

 

Максималният размер на общите допустими разходи по 

подмярката за един проект е 48 895 лв.  

Данък върху добавената стойност (ДДС) е недопустим 

разход, с изключение на невъзстановим ДДС, когато е 

поет действително и окончателно от кандидати, 

mailto:batminka2@gmail.com
mailto:[mailto:kadir_mustafov@abv.bg]
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различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, 

ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност. 

 

№ 3 

21.07.2018 г 

Милена Бумбалова milenabumbalova@gmail.com 

 

Здравейте, на какви условия трябва да се отговори за 

кандидатстване.Благодаря 

 

 

 

Условията, на които трябва да отговорят кандидатите са 

подробно описани в глава 11 „Допустими кандидати“, 

раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ 

от Условия за кандидатстване с проектни предложения 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедура за подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-4.002 по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в 

земеделски стопанства по Тематична подпрограма за 

развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. 

№ 4 

21.07.2018 

г. 

Steliana Bojinova steliana_bojinova@abv.bg  

 

Здравейте, във връзка с подмярка 4.1.2, ние отглеждаме 

овце, може ли повече информация и какви са изискванията 

за кандидатстване?  

 

 

Пълният пакет документи по процедура за подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-4.002 по 

подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за развитие на малки 

стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ от ПРСР 2014-2020 г. (Условията за 

mailto:milenabumbalova@gmail.com
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кандидатстване, Условията за изпълнение и 

приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса 

на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на   

Министерството на земеделието, храните и 

горите: www.mzh.government.bg  и на  Единния 

информационен портал за обща информация за 

управлението на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове: www.eufunds.bg. 

№ 5 

23.07.2018 

г. 

Stamen Gardzhev [mailto:stamen_bul81@yahoo.com] 

 

ЗП Стамен Ангелов Гарджев, стопанство № 643820, с. 

Росеново, общ. Средец, обл. Бургас 

Здравейте !!! Пиша ви  във връзка със стартирането на прием 

на предложения по подмярка 4.1.2.,, Инвестиции в 

земеделски стопанства по Тематична подпрограма за 

развитие на малки стопанства '' от мярка 4 ,, Инвестиции в 

малки активи'' от ПРСР с програмен период 2014-2020 . 

Желая да участвам с проект по тази подмярка, моля за 

вашето съдействие. Всичко, което е нужно да зная, се 

надявам да получа чрез, съвети, и контакти с физически и 

юридически лица. Това ви го пиша по повод на това, че нито 

веднъж не съм кандидатствал до този момент, както и моят 

баща, който е пазил традициите предадени му от моят дядо. 

 

 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) 

предоставя безплатно консултации и обучава земеделски 

стопани в областта на растениевъдството, 

животновъдството, аграрната икономика и ПРСР.  

НССЗ приема заявления за предоставяне на 

консултантски услуги и изготвя бизнес план и попълва 

основна информация за проектните предложения по 

подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за развитие на малки 

стопанства" от ПРСР 2014-2020г. 

Контакти: 

Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/  

1331 – София, ул. "Банско шосе" № 7 

https://eumis2020.government.bg/
http://www.mzh.government.bg/
http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/15334-bg16rfop002-2-002-razvitie-na-upravlenskiya-kapatzitet-i-rastezh-na-msp
mailto:[mailto:stamen_bul81@yahoo.com]
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Моля се да успея в това мое начинание, и двамата са хора 

достойни да видят как техният труд продължава да се 

развива от мен. Пожелавам ви ползотворна работа, и крепко 

здраве.  

 

С Уважение                                                                                                                                      

Стамен Ангелов Гарджев  

тел. 02 / 8 100 988 

https://www.naas.government.bg/ 

№ 6 

23.07.2018 г 

ивелина тончева [mailto:ivelina_5630@abv.bg] 

 

Здравейте, може ли да ми разясните условията за  

подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от 

ПРСР 

 

 

-преди 8 години кандидатствах по мярка 141, сега мога ли да 

кандидатствам по подмярка 4.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Условията, на които трябва да отговорят 

кандидатите са подробно описани  в глава 11 

„Допустими кандидати“, раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условия за 

кандидатстване.  

 

 

2. Няма ограничение за кандидати, които са 

одобрени за подпомагане по реда на Наредба № 28 от 

2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане 

на полупазарни стопанства в процес на 

преструктуриране“ да подадат проектно предложение  по 

процедура за подбор на проектни предложения № 

mailto:[mailto:ivelina_5630@abv.bg]
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-има ли възрастова граница на 55 год. съм, 

 

 

 

 

 

 

- Земеделски производител от 2006г.  с пчелни семейства -  

колко броя пчелни семейства трябва да имам, 

 

 

 

 

 

 

-какъв е реда за кандидатстване ако имам шанс. 

 

Поздрави! 

Ивелина Тончева 

 

BG06RDNP001-4.002 по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в 

земеделски стопанства по Тематична подпрограма за 

развитие на малки стопанства". 

Няма ограничение за максимална възрастова на 

кандидатите по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-4.002 по подмярка 4.1.2. 

"Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства". 

 

 

3. В зависимост от културите и животните, които се 

отглеждат в стопанството, всеки кандидат с помощта на 

Приложение № 4 към условията за кандидатстване, може 

да определи колко декара или животни минимум или 

максимум са необходими за да отговаря на условията на  

т. 3, буква „в“ от раздел 11.1. към условията за 

кандидатстване. 

 

 

4. Реда за подаване на проектно предложение е 

описан подробно в Условията за кандидатстване по 

процедура за подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-4.002 по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в 
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земеделски стопанства по Тематична подпрограма за 

развитие на малки стопанства" 

 

 

№ 7 

24.07.2018 

г. 

BeeGarden Mesembria beegardenmesembria@gmail.com 

 

Здравейте, 

Аз съм земеделски производител от Бургаска област и 

основната ми дейност е отглеждането на пчелни семейства.  

От доста години често посещавам офисите на ДФЗ-Бургас, с 

цел консултации и насоки относно ПРСР и точките, по които 

бих могъл да кандидатствам и да бъда подходящ за 

подпомагане. За мор огромно съжаление там не срещнах, 

нито веднъж, разбиране и съдействие и, ето защо, сега се 

обръщам към Вас с надежда за съдействие.  

Стопанството ми разполага със сто (100бр.) броя пчелни 

семейства, 2,700дк. Овощни насъждения-Бадеми и 2,600дк. 

Овощни насъждения -Кайсии. 

Преди два дни видях, че на сайта на ДФЗ  е качена 

информация, че “Стартира прием на проектни предложения 

по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от 

ПРСР” 

 

 

 

Условията, на които трябва да се отговорят кандидатите 

са подробно посочени в глава 11 „Допустими 

кандидати“, раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условия за кандидатстване. Съгласно 

условията на т. 3, буква „в“ кандидатите трябва да имат 

икономически размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро 

включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е 

от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" 

и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", 

съгласно продуктите, посочени в Приложение № 3 към 

условията за кандидатстване. В зависимост от културите 

и животните, които се отглеждат в стопанството, всеки 

кандидат с помощта на Приложение № 4 към условията 

за кандидатстване, може да определи колко декара или 

mailto:beegardenmesembria@gmail.com
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От тук следва и основния ми въпрос, а именно подходящ ли 

съм а като земеделски стопанин с горепосочените ми 

овощни насъждения и пчелни семейства, за кандидатстване 

по тази точка? Какво следва да направя ако съм подходящ, 

какви са изоскванията за кандидатстване и критериите,  по 

които ще бъда оценяван? Има ли други точки, по които 

моето стопанство би могло да кандидатства, ако тази не е 

подходяща, защото според получената от мен информация 

до момента не съм подходящ кандидат, което ме оставя в 

недоумение. Имах желание да кандидатствам по точка 6.3, 

но и за нея не ми беше указано съдействие. 

Стопанството ми разполага също със земеделска постройка, 

която бих искал да модернизирам с нова техника и машини 

свързани с дейността ми катопчелар. До момента съм 

модернизирал стопанството си изцяло със собствени 

средства и усилия.  

Ще бъда много щастлив да получа Вашия отговор възможно 

най-скоро и се надявам да бъда разбран и подкрепен в 

начинанието си. 

Благодаря Ви предварително за търпвнието и отделеното 

време! 

 

Поздрави! 

животни минимум или максимум са необходими за да 

отговаря на условията на  т. 3, буква „в“ от раздел 11.1. 

към условията за кандидатстване. 
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№ 8 

24.07.2018 

г. 

suzosmanan suzosmanan@gmail.com 

 

с колко декара може да се кандидатсва  

 

 

Условията, на които трябва да се отговорят кандидатите 

са подробно посочени в глава 11 „Допустими 

кандидати“, раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условия за кандидатстване. Съгласно 

условията на т. 3, буква „в“ кандидатите трябва да имат 

икономически размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро 

включително. В зависимост от културите, които се 

отглеждат в стопанството, всеки кандидат с помощта на 

Приложение № 4 към условията за кандидатстване, може 

да определи колко декара минимум или максимум са 

необходими за да отговаря на условията на  т. 3, буква 

„в“ от раздел 11.1. 

 

№ 9 

17.07.2018 

г. 

venelina nikolova [mailto:venelina_mar@abv.bg] 

 

Здравейте, 

искам да попитам дали ще бъде отворена някога тази 

подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"? 

 

 

 

1. Приемът на проектни предложения по подмярка 

4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за развитие на малки 

mailto:suzosmanan@gmail.com
mailto:[mailto:venelina_mar@abv.bg]
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Имам подготвен проект за цялостен ремонт и реконструкция 

на сграда. Не смятате ли, че две години е прекалено дълъг 

срок за отлагане на старта на тази подмярка? 

Благодаря! 

Спорна работа! 

стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. стартира на 20 

юли 2018 г., крайния срок за подаване на проектни 

предложения е  22 октомври 2018 г. в 17.30 часа.  

 

2. Пълният пакет документи по процедура за подбор 

на проектни предложения № BG06RDNP001-4.002 по 

подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за развитие на малки 

стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ от ПРСР 2014-2020 г. (Условията за 

кандидатстване, Условията за изпълнение и 

приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса 

на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на   

Министерството на земеделието, храните и горите: 

www.mzh.government.bg  и на  Единния информационен 

портал за обща информация за управлението на 

Европейските структурни и инвестиционни фондове: 

www.eufunds.bg. 

 

№ 10 

25.07.2018 

Дияна Пройкова [mailto:d.proikova@newideasbg.com]  

 

 

 

https://eumis2020.government.bg/
http://www.mzh.government.bg/
http://www.eufunds.bg/
mailto:[mailto:d.proikova@newideasbg.com]
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г. Здравейте,  

1. Шипката е многогодишна медицинска и ароматна 

култура. Попада ли в списъка в изчисляване на СПО към 

"Други етерично-маслени и лекарствени култури"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. При изчисляването на точки по критерий за оценка на 

проекти "Проекти, които се изпълняват в сектори 

"Животновъдство" и "Плодове и зеленчуци", взема ли се в 

предвид СПО-то от друг сектор извън сектори 

"Животновъдство" и "Плодове и зеленчуци", като се спазва 

условието "Над 50 на сто от СПО на стопанството е от 

секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и/или 

"Етеричномаслени и лекарствени култури", съгласно 

 

1. Съгласно условията на т. 3, буква „в“ от раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ към условия 

за кандидатстване, кандидатите трябва да имат 

икономически размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро 

включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е 

от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" 

и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", 

съгласно продуктите, посочени в Приложение № 3 към 

условията за кандидатстване. Културата „Шипка“, се 

отнася към „Други етеричномаслени и лекарствени 

култури“ и е допустима за подпомагане.   

 

2. Точки се присъждат само за Стандартен 

производствен обем (СПО) сформиран от култури в 

приоритетен сектор „Плодове и зеленчуци“ и 

приоритетен сектор „Животновъдство“ съгласно 

Приложение № 18 към Условията за кандидатстване. 
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продуктите, посочени в Приложение № 3;"  

Поздрави,Дияна Пройкова 

№ 11 

26.07.2018 

г. 

verjiniq xaralampieva [mailto:verji_kn@abv.bg] 

 

Добър ден! 

Аз съм земеделски стопанин с 52 броя пчелни семейства, 

намиращи се в с. Ломница, община Кюстендил. Мога ли да 

участвам по под мярка 4.1.2 “Инвестиции в земеделски 

стопанства по Тематична подпрограма за развитие на 

малките стопанства” от мярка 4 “ Инвестиции в материални 

активи” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 

за периода 2014-2020г.? 

Благодаря! 

 

 

 

Съгласно условията на т. 3, буква „в“ от раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ към условия 

за кандидатстване, кандидатите трябва да имат 

икономически размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро 

включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е 

от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" 

и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", 

съгласно продуктите, посочени в Приложение № 3 към 

условията за кандидатстване. В зависимост от културите 

и животните, които се отглеждат в стопанството, всеки 

кандидат с помощта на Приложение № 4 към условията 

за кандидатстване, може да определи колко декара или 

животни минимум или максимум са необходими за да 

отговаря на условията на  т. 3, буква „в“ от раздел 11.1. 

към условията за кандидатстване. 

 

mailto:[mailto:verji_kn@abv.bg]
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№ 12 

05.08.2018 

г. 

RADOST JECHEVA [mailto:radost_jecheva@abv.bg] 

 

Здравейте. 

Имам 145 овце майки мога ли да кандидатствам за мярка 

4.1.2.Кандидатствала съм за мярка 6.3 и бях одобрена. Сега 

ми са необходими средства за построяване на кошара. 

 

 

 

Бенефициенти одобрени по подмярка 6.3 "Стартова 

помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 

"Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(ДВ, бр. 46 от 2016 г.) са допустими, ако отговарят на 

условията на т. 3, буква „в“ и т. 14 от раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ към условия 

за кандидатстване. Кандидатите трябва да имат 

икономически размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро 

включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е 

от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" 

и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", 

съгласно продуктите, посочени в Приложение № 3 към 

условията за кандидатстване. Земеделски стопанства в 

сектор "Животновъдство" са допустими за подпомагане, 

само ако животновъдните обекти са разположени на 

територията на планински район, съгласно списък по 

mailto:[mailto:radost_jecheva@abv.bg]
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Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за 

определяне на критериите за необлагодетелстваните 

райони и териториалния им обхват.  

 

 

 

№ 13 

08.08.2018 

г. 

Диляна Кацарова dilyana_katsarova@abv.bg 

 

Здравейте, 

Желанието ми е да кандидатствам за закупуване на трактор 

50 к.с., марка LZ, който е на индикативна стойност над 30 

000 лв. без ДДС. В случай че сключа административен 

договор с ДФЗ по подмярка 4.1.2 и се налажи провеждане на 

ПМС № 160, при процедурата обявява ли се точна марка и 

модел на необходимата техника или се описват само 

техническите й спецификации? 

Благодаря Ви предварително! 

 

 

 

Съгласно чл. 3, ал. 7, т. 1 от Постановление № 160 от 1 

юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и 

оценяване на оферти и сключването на договорите в 

процедурата за избор с публична покана от 

бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от 

европейските структурни и инвестиционни фондове 

(Обн. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2016г.), в публичната покана 

бенефициентът посочва методиката за комплексна 

оценка и начина за определяне на оценката по всеки 

показател. Начинът трябва да дава възможност да се 

оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка 

оферта, в съответствие с предмета на поръчката и 

техническите спецификации, ако има такива. По смисъла 

на постановлението в Допълнителни разпоредби §1, т. 9 

mailto:dilyana_katsarova@abv.bg
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"Техническа спецификация за услуги или стоки" е 

спецификация в документ, с която се определят 

изискванията към характеристики на стока или услуга, 

като ниво на качество, нива на опазване на околната 

среда, проектиране, което да отговаря на всички 

изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и 

оценка на съответствието, процес или метод на 

производство, употреба, безопасност, размери, 

изисквания по отношение на наименованието, под което 

стоката се продава, терминология, символи, изпитване и 

методи на изпитване, опаковане, маркиране, 

етикетиране, инструкции за експлоатация, процедури за 

оценяване на съответствието. 

№ 14 

08.08.2018 

г. 

Силвена Драганова <silven.m.d@gmail.com> 

 

Здравейте! 

В Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-4.002 по подмярка 4.1.2, раздел 11. 

Допустими кандидати, 11.1. Критерии за допустимост на 

кандидатите, в точка 24 е посочено "В рамките на 

настоящата процедура чрез подбор не са допустими за 

подпомагане интегрирани проекти." 

Имам одобрен проект по Мярка 6.3, който изпълнявам към 

 

 

 

Бенефициенти одобрени по подмярка 6.3 "Стартова 

помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 

"Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(ДВ, бр. 46 от 2016 г.) са допустими, ако отговарят на 

условията на т. 3, буква „в“ и т. 14 от раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ към условия 
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настоящ момент. Ще мога ли да кандидатствам този прием 

по подмярка 4.1.2. 

Благодаря! 

Силвена Драганова 

за кандидатстване. Кандидатите трябва да имат 

икономически размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро 

включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е 

от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" 

и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", 

съгласно продуктите, посочени в Приложение № 3 към 

условията за кандидатстване. 

№ 15 

09.08.2018 

г. 

Andrei Mitov [mailto:mitovandrei@gmail.com] 

 

Здравейте, 

Казвам се Андрей Митов и съм земеделски производител с 

ЕГН ХХХХХХХХХХ. Желая да кандидатствам по подмярка 

4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 

„Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020.  

Разполагам с насаждение от около 13 декара картоф и около 

14 декара култивирана шипка. Интересува ме - има ли 

изискване за минимален брой растения на декар от 

култивираната шипка ? 

Поздрави ! 

Андрей Митов 

 

 

 

Във връзка с изчисляване на икономическия размер на 

стопанството, насажденията за които има определен 

минимален брой на растенията на единица площ, са 

посочени в Приложение № 6 към условията за 

кандидатстване.  Имайте предвид, че окончателно 

решение по оценка на проектните предложения се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

 

 

mailto:[mailto:mitovandrei@gmail.com]
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№ 16 

17.08.2018 

г. 

Emiliq Yordanova [mailto:payner4e@abv.bg]  

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

4.002 по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски 

стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки 

стопанства" имам следния въпрос: 

 

В Приложение Б "Инструкция за попълване на електронен 

формуляр" и по-конкретно т. 9 "Екип" е визуализирано, че - 

"9. Екип – не се попълва", след което е поместена 

инструкция по какъв начин се попълва т. 9 Екип. Не става 

ясно по настоящата процедура 4.1.2 "Инвестиции в 

земеделски стопанства по тематична програма за развитие на 

малки стопанства", задължително ли е попълване на т. 9 

Екип или е неприложимо за процедурата? 

Благодаря предварително. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Приложение Б "Инструкция за попълване на 

електронен формуляр" към Условията за кандидатстване, 

т. 9 "Екип" - не се попълва. 
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С уважение: Е. Йорданова  

 

 

 

 

№ 17 

20.08.2018 

г. 

emiliq yordanova [mailto:payner4e@abv.bg] 

 

Здравейте, 

 

Във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

4.002 по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски 

стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки 

стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 

от ПРСР 2014-2020, имам следния въпрос: 

 

В случай, че кандидатът е млад земеделски стопанин, но към 

датата на кандидатстване не притежава документ за 

професионални умения и компетентности и заяви, че в срок 

до 36 месеца от сключване на административен договор и не 

по-късно от датата на подаване заявка за окончателно 

плащане представи Документ за придобити професионални 

умения и компетентности, ще му бъде ли признат заявения 

(10%) по-висок размер на помощта? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка с поставения въпрос, съгласно т. 39 от  

Раздел 24.1 „ Списък с общи документи“ към Условията 

за кандидатстване, кандидатите следва да представят: 

„Документ за професионални умения и компетентности 

– важи в случай, че проекта е  представен от млади 

земеделски стопанин и е заявен по-висок размер на 

помощта.“. Обръщам внимание, че в Приложение А към 

mailto:payner4e@abv.bg
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Благодаря предварително. 

С уважение: Е. Йорданова 

 

Условията за кандидатстване е включена легална 

дефиниция на „Млади земеделски стопани“. 

 

 

 

№ 18 

27.08.2018 

г. 

Krassimir Milev [mailto:k.milev@vocaconsult.com] 

 

Здравейте,  

Във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

4.002 по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски 

стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки 

стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 

от ПРСР 2014- 2020, имам следните въпроси: 

1. В случай, че кандидатът притежава собствена земя, 

която е дадена под наем или аренда на друго земеделско 

стопанствто, следва ли тази земя да се взема предвид при 

определяне на СПО на кандидата ?  

В кои случаи земя, собственост на кандидата, но 

обработвана от други земеделски стопанства може да има 

отношение към изикванията към кандидата ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В случай, че кандидатът притежава собствена 

земя, която е дадена под наем или аренда на друго 

земеделско стопанство и затова са налице надлежно 

съставени документи, същата не се взема предвид при 

изчисляването на началният стандартен производствен 

обем на земеделското стопанство. В допълнение  Ви 

обръщаме внимание на условията заложени в т. 6, т. 7 и 

т. 8 от Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“. Имайте предвид, че окончателно решение 

mailto:[mailto:k.milev@vocaconsult.com]
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2. Има ли изискване СПО на кандидата да се подържа 

под 8 000 евро през годините на изпълнение на проекта ? 

 

Поздрави  

Красимир Милев 

по оценка на проектните предложения се взима от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

 

 

2. За периода от датата на подаване на проектното 

предложение до  изтичане на срока на мониторинг 

бенефициентите са длъжни да спазват критериите за 

допустимост, посочени в раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“  от Условията за 

кандидатстване с изключение на т. 3, буква „б“ и „в“, 

като бенефициента се задължава да поддържа 

икономически размер на земеделското стопанство над 6 

000 евро СПО. Кандидатите, одобрени за подпомагане 

въз основа на изпълнението на приоритета "Проекти, 

които се изпълняват в сектори "Животновъдство" и/или 

"Плодове и зеленчуци", се задължават да поддържат 

стопанство със СПО в приоритетните сектори не по-

малко от това, за което са получили точки, като няма 

ограничение за увеличение на СПО на земеделското 

стопанство в периода на изпълнение на проекта. 
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№ 19 

28.08.2018 

г. 

 

 

Мария Костадинова mkostadinova78@abv.bg  

Здравейте, 

Подготвям проектно предложение по подмярка 4.1.2. 

Стопанството ми отговаря на критериите за допустимост. 

Отглеждам както приоритетни, така и неприоритетни 

култури. Ще закупувам техника за отглеждане на трайни 

насаждения. Във връзка с изготвянето на бизнес плана имам 

няколко въпроса. 

 

1. Под таблица 3 „Производствена програма“ от Бизнес 

плана /Приложение 9/ е записано, че „В колона А се 

посочват видовете продукти, които кандидатът произвежда в 

цялото си земеделско стопанство“. 

От това се разбира, че в Таблица 4. 

Сеитбооборот/обработваеми площи в стопанството по 

видове култури и среден добив от дка би трябвало да се 

запишат всички отглеждани в стопанството култури (в т.ч. 

приоритетни и неприоритетни култури). Така ли е? 

 

2. В насоките за кандидатстване в Допълнителна 

информация  към РАЗДЕЛ 22 „Критерии и методика за 

оценка на проектните предложения“ е записано, че 

Приоритет по критерия "Проекти, които се изпълняват в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В Приложение № 9 Бизнес план, таблица 4 

„Сеитбооборот/обработваеми площи в стопанството по 

видове култури и среден добив от дка“ се попълват 

данни за цялата налична в земеделското стопанство земя.  

 

 

 

 

 

 

2. В Приложение № 9 Бизнес план, таблица 

„Писмени обосновки“, т. 2 „Писмена обосновка на 

капацитета на земеделската техниката. Обосновката 

трябва да съпоставя размера на обработваемата земя, 

mailto:mkostadinova78@abv.bg
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сектори "Животновъдство" и/или "Плодове и зеленчуци" се 

дава само ако разходите, за които се кандидатства, са изцяло 

насочени към производството на селскостопанска продукция 

от Приложение № 18. 

След като в таблица 4 се записват всички отглеждани в 

стопанството култури от къде ще стане  ясно, че 

инвестицията е насочена изцяло в сектор „Плодове и 

зеленчуци“? 

 

3. Разглеждайки така одобрения бизнес план питам:  

- къде трябва да се отнесат разходите за заплати и 

осигуровки 

- къде следва да се отнесат разходите за лихви /тъй като част 

от средствата ще осигуря чрез кредит/ 

- освен разходи за суровини, материали и външни услуги 

има и други разходи /например  - наеми, застраховки, 

канцеларски и др./ - къде се записват 

- амортизационните разходи – къде са 

- тъй като освен приходи от продукция има и приходи от 

субсидии – къде следва да се отнесат 

- когато освен основните приходи има и приходи от 

допълнителна продукция като слама, вълна и др. – къде 

следва се отнесат тези приходи. 

сроковете за прибиране на реколтата и други показатели 

от значение при обработка на почвата и прибиране на 

реколтата с техническите показатели на 

селскостопанските машини, производителност на ден 

(моточаса, дка/ден, т/ден) и др.“ се описва подробно 

информацията за насочеността на инвестицията.  

 

 

 

3. В Приложение № 9 Бизнес план, таблица 8, ред I 

Приходи и ред II Разходи се попълват всички приходи и 

разходи свързани с проектното предложение, като при 

необходимост кандидатите имат възможност да добавят 

нови редове с цел подробно описание на приходите и 

разходите в посочения ред. Имайте предвид, че 

окончателно решение по оценка на проектните 

предложения се взима от Оценителната комисия, която 

ще разполага с цялата необходима информация. 
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№ 20 

29.08.2018 

г. 

stojan.stojanov@mail.bg  

 

ЗП Стоян Стоянов гр. Габрово Разрешено ли е 

разширяването на производствения обем на стопанството 

след подаване на документите за кандидатствуване по 

подмярка 4.1.2, и след проверката на РА за обема му. 

Размера на общо допустимите разходи с ДДС ли е.Моля за 

упростени отговори. 

 

 

Бенефициента се задължава да поддържа икономически 

размер на земеделското стопанство над 6 000 евро СПО. 

Кандидатите, одобрени за подпомагане въз основа на 

изпълнението на приоритета критерия "Проекти, които 

се изпълняват в сектори "Животновъдство" и/или 

"Плодове и зеленчуци", се задължават да поддържат 

стопанство със СПО в приоритетните сектори не по-

малко от това, за което са получили точки, като няма 

ограничение за увеличение на СПО на земеделското 

стопанство в периода на изпълнение на проекта. 

Разходи по т. 1 и 3 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ 

са допустими, ако са извършени след посещение на 

място от служители на ДФЗ - РА. 

Данък върху добавената стойност (ДДС) е недопустим 

разход, с изключение на невъзстановим ДДС, когато е 

поет действително и окончателно от кандидати, 

различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, 

ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност. 

№ 21 

04.09.2018 

г. 

kolev.d@mail.bg 

 

Здравейте,бенефициент съм по мярка 6.3 и стопанството  в 

 

 

Условията, на които трябва да отговорят кандидатите са 

mailto:stojan.stojanov@mail.bg
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момента има СПО 7999 единици , тази земеделска 

година/март месец/ по план трябва да увеличим 

икономическите единици,въпроса ми е по какъв начин мога 

да кандидатствам по 4.1.2 

подробно описани в глава 11 „Допустими кандидати“, 

раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ 

от Условия за кандидатстване с проектни предложения 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедура за подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-4.002 по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в 

земеделски стопанства по Тематична подпрограма за 

развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. 

 

 

 

 

№ 22 

04.09.2018 

г. 

emiliq yordanova payner4e@abv.bg 

 

Здравейте! 

Имам следните въпроси: 

Въпрос 1  

Когато в проектното предложение са включени разходи за 

услуги и доставки, които са с размер по-нисък от 30 000 лв. и 

за тях не се провежда Процедура за избор на изпълнител 

съгласно  Постановление на Министерския съвет № 160 от 

2016 г., а се представят 3 независими и съпоставими оферти, 

 

 

 

 

 

1. Изпълнението на дейностите по проектното 

предложение следва да бъде в съответствие с 

параметрите посочени в сключения административен 

договор, включително приложение № 2 „Таблица с 

одобрените допустими разходи за изпълнение на проекта 

mailto:payner4e@abv.bg
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както и решение за избор на изпълнител и сключен 

предварителен/окончателен договор, означава ли, че за тези 

разходи след сключване на Административен договор с 

Управляващия орган, не се провежда отново набиране на 

оферти, а са валидни тези представени на етап 

кандидатстване? 

Правилно ли разбирам, че описаните по-горе разходи се 

считат за одобрени във варианта, който е представен при 

кандидатстването и по време на изпълнение на проекта 

сключеният договор с изпълнител може да бъде директно 

изпълнен и доставката/услугата да бъде извършена от 

избрания в Решението за избор изпълнител? 

В условията за изпълнение има информация, единствено по 

отношение на разходите, за които е задължително 

провеждане на процедура с публична покана: 

"3. Бенефициент, който не е възложител по Закона за 

обществените поръчки, след сключване на 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ провежда процедури за избор на 

изпълнител по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС 

№ 160 от 2016 г- за разходи с прогнозна стойност за: 

- строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на 

бенефициента, без ДДС, равна или по-висока от 50 000 лв.; 

и максимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ (одобрен бюджет на проекта)“ и приложение № 

2а „Таблица за инвестиционните разходи, за които не се 

кандидатства“ от административния договор. Също така 

следва да спазвате раздел 14.2 Условия за допустимост 

на разходите. Имайте предвид, че окончателно решение 

по оценка на проектните предложения и представените 

документи, се взима от Оценителната комисия, която ще 

разполага с цялата необходима информация. 
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- доставка или услуга, в т.ч. съфинансирането от страна на 

бенефициента, без ДДС, равна или по-висока от 30 000 лв. 

     3.1 В срок до 90 календарни дни от подписване на 

договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

бенефициентът публикува в ИСУН във формат „рdf“ или 

„jpg“ цялата документация, свързана с проведената 

процедура по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 

160 от 2016 г., ведно със заявление за сключване на анекс, в 

който да бъдат вписани избраните изпълнители на 

дейностите по проектното предложение." 

 

Въпрос 2  

Относно попълване в ИСУН на полетата в раздел 10. ПЛАН 

ЗА ВЪНШНО ВЪЗЛАГАНЕ: 

В указанията за попълване пише: "Попълва се само от 

кандидати с включили в проекта си разходи в обхвата на 

ПМС 160 (чл. 50, ал.2 от ЗУСЕСИФ)" 

Това означава ли, че за включени по проекта разходи за 

доставка/услуга с размер по-малък от 30 000 лв, тук не се 

попълва нищо, а се описват единствено процедурите за 

избор на изпълнител с публична покана за разходи равни 

или над 30 000 лв /а за СМР - равни или над 50 000 лв/? 

Хубав ден! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Съгласно Приложение Б "Инструкция за 

попълване на електронен формуляр" към Условията за 

кандидатстване, т. 10 "План за външно възлагане" – се 

попълва само от кандидати с включили в проекта си 

разходи в обхвата на ПМС 160 (чл. 50, ал.2 от 

ЗУСЕСИФ). 
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№ 23 

04.09.2018 

г. 

Andrei Mitov mitovandrei@gmail.com 

 

Здравейте, 

Имам въпрос свързан с изчисляването на икономическия 

размер на стопанството. Съгласно Инструкция на 

Министерство на земеделието и храните за попълване на 

таблицата за изчисление на икономическия размер на 

земеделските стопанства - Култивираната шипка се отнася 

към Код 3023 Маслодайна роза. Под Код 3023 ли трябва да 

бъде изчислен стандартният производствен обем (СПО) на 

Култивираната шипка ? 

Поздрави ! 

Андрей Митов 

 

 

 

Съгласно приложение № 4 „Таблица за изчисляване на 

СПО“, „Инструкция  към таблица за изчисление на 

икономическия размер на земеделските стопанства“ , в 

код 3023 Маслодайна роза – се включват площите с 

маслодайна роза и шипка. 

№ 24 

10.09.2018 

г. 

Мария Костадинова [mailto:mkostadinova78@abv.bg] 

 

Здравейте, 

Съгласно насоките за кандидатстване максималният размер 

на общите допустими разходи по подмярката за един проект 

е 48 895 лв. 

Това означава ли, че сумата на инвестицията не трябва да 

надвишава 48 895 лв. или може да бъде по-голяма от 48 895 

лв. и безвъзмездната финансовата помощ да се изчисли на 

база 48 895 лв.  

 

 

 

Съгласно раздел 9 „Минимален и максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“, 

максималният размер на общите допустими разходи по 

подмярката за един проект е 48 895 лв., като 

безвъзмездната финансова помощ се изчислява съгласно 

раздел 10  „Процент на съфинансиране“. В случай на 

разходи надвишаващи посочените максимално 

mailto:mitovandrei@gmail.com
mailto:[mailto:mkostadinova78@abv.bg]
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Казано с други думи допустимо ли е да кандидатствам за 

трактор на стойност 60 000 лв.? 

 

допустими разходи в раздел 9, размера на финансовата 

помощ се изчислява на база определеният процент на 

финансиране съгласно раздел 10  „Процент на 

съфинансиране“ до максимално допустимите разходи 

посочени в раздел 9 „Минимален и максимален размер 

на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект“ 

 

№ 25 

11.09.2018 

г. 

Iveta Ivanova [mailto:ivanova_i_i@abv.bg] 

 

Уважаеми дами и господа, 

 Във връзка с кандидатстването ни с проект по Процедура 

чрез подбор № BG06RDNP001-4.002 по подмярка 4.1.2. 

"Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства" имам 

следните въпроси: 

1. До момента за всички мероприятия по обработката на 

земята в стопанството се използва трактор под наем. 

Земеделският производител не разполага със собствен 

трактор.Планира да кандидатства с проект за закупуване 

единствено на инвентар, предвид ограничения размер на 

допустимите разходи за финансиране, които не биха били 

достатъчни за закупуване на нов трактор с прикачен 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Съгласно Раздел 14.1 „Допустими разходи“, 

допустими за подпомагане са разходи за закупуване, 

включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране 

на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими 

за подобряване на земеделския производствен процес, 

включително за опазване компонентите на околната 

среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, 
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инвентар. Допустимо ли е да се кандидатства за закупуване 

единствено на инвентар, при положение, че кандидатът няма 

собствен трактор, а използва такъв под наем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Към момента на кандидатстване земеделският 

стопанин има икономически размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем (СПО) в 

границите между левовата равностойност на 6000 евро и 

7999 евро, изцяло от култури в сектор „Плодове и 

необходими за земеделските дейности на стопанството и 

подобряване на енергийната ефективност, съхранение и 

подготовка за продажба на земеделска продукция, 

свързани с допустимите дейности от раздел 13.1 

„Дейности, допустими за финансиране” до пазарната 

стойност на активите. В приложение А от условията за 

кандидатстване е дадена дефиниция за „Земеделска 

техника“, а именно „Техника, която се използва за 

обработка на почвата и прибиране на реколтата, като: 

трактори, самоходна техника – колесни трактори, 

верижни трактори, специализирани самоходни машини 

(силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид 

самоходни машини и сменяема прикачна техника“. 

Имайте предвид, че окончателно решение по оценка на 

проектните предложения и представените документи, се 

взима от Оценителната комисия, която ще разполага с 

цялата необходима информация. 

 

2. За периода от датата на подаване на проектното 

предложение до  изтичане на срока на мониторинг 

бенефициентите са длъжни да спазват критериите за 

допустимост, посочени в раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“  от Условията за 
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зеленчуци“. Допустимо ли е след подаване на проектното 

предложение размерът на стопанството да бъде увеличен и 

имали ограничение с какъв вид култури? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Допустимо ли е доходите от земеделска дейност за 

предходната година да са формирани от друг вид култури, 

различни от културите, формиращи минималния СПО на 

стопанството към момента на кандидатстване? 

кандидатстване с изключение на т. 3, буква „б“ и „в“, 

като бенефициента се задължава да поддържа 

икономически размер на земеделското стопанство над 6 

000 евро СПО. Кандидатите, одобрени за подпомагане 

въз основа на изпълнението на приоритета "Проекти, 

които се изпълняват в сектори "Животновъдство" и/или 

"Плодове и зеленчуци", се задължават да поддържат 

стопанство със СПО в приоритетните сектори не по-

малко от това, за което са получили точки, като няма 

ограничение за увеличение на СПО на земеделското 

стопанство в периода на изпълнение на проекта. 

 

3. Условието, кандидатите да са получили от 

земеделска дейност най-малко 33 на сто  от общите си 

приходи/доходи за предходната календарна година, се 

доказва съгласно изискванията посочени в раздел  11. 1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“. В 

настоящата процедура няма заложено условие приходите 

от земеделска дейност за предходната календарна година 

да се сформират от култури включени при изчисляването 

на минималния СПО на стопанството.  

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-

4.002 ПО ПОДМЯРКА 4.1.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 4 

„ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 

г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ  

 

30 
 

№ 26 

11.09.2018 

г. 

Office [mailto:office@naas.government.bg] 

 

Въпроси от Национална служба за съвети в земеделието за 

искане на разяснения по Насоки за на кандидатстване и 

Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор 

№BG06RDNP001-4.002 - Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в 

земеделски стопанства по Тематична подпрограма за 

развитие на малки стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в 

материални активи" от ПРСР 2014-202 г. 

 

1. Във връзка с раздел 14.2 Условия за допустимост на 

разходите и подчертания текст в края на раздела: 

„ВАЖНО:За разходи за строителство, в т. ч. 

съфинансирането от страна на бенефициента, без данък 

върху добавената стойност, на стойност равна или по-висока 

от 50 000 лв., както и за разходи за доставки или услуги, в т. 

ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък 

върху добавената стойност, на стойност равна или по-висока 

от 30 000 лв., бенефициента провежда процедура за избор на 

изпълнител по реда на ПМС № 160, след сключване на 

административния договор.“, ще има ли публикувано 

ръководство, което да подпомага кандидатите при 

подготовката на  процедурата  за избор на изпълнител по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. При необходимост ще бъдат изготвени указания 

за изпълнение на административните договори. 
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реда на ПМС № 160, след като това е първата инвестиционна 

подмярка (извън общинските мерки) по ПРСР 2014-2020 г. в 

ИСУН, за която ще се прилага такава процедура?   

 

2. Моля да уточните в секция 5 „Бюджет“ на 

електронния формуляр за кандидатстване в ИСУН дали се 

записва само размера на допустимите разходи по проекта 

(таблица 1 от бизнес плана - Предмет на инвестицията, за 

която се кандидатства за подпомагане по проекта) или 

размера на всички разходи, необходими за функциониране 

на инвестицията (т.е. освен разходите по таблица 1 и 

разходите описани в таблица 2 от бизнес-плана - 

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).  

 

3. Моля да дадете уточнение и разяснение по 

попълването на Таблица 8. “Прогноза за нетните парични 

потоци на проекта” на бизнес плана. Например може ли да 

се добавят допълнителни редове за други приходи (субсидии 

и т.н.) и други разходи (амортизации, лихви и т.н) извън 

посочените в самата таблицата, (1. Приходи от продажби на 

 

 

 

 

2. В секция 5 „ Бюджет (в лева)“ на електронния 

формуляр за кандидатстване в ИСУН се описват всички 

допустими разходи за които се кандидатства, като в 

колона БФП (Безвъзмездна финансова помощ) се описва 

размера на субсидията за която се кандидатства, а в 

колона СФ (Собствено финансиране) размера на 

разходите, които са за сметка на кандидата. 

 

 

 

 

  

 

3. В Приложение № 9 Бизнес план, таблица 8 , ред I 

„Приходи“ и ред II „Разходи“ се попълват всички 

приходи и разходи свързани с проектното предложение, 

като при необходимост кандидатите имат възможност да 

добавят нови редове с цел подробно описание на 

приходите и разходите в посочения ред. Имайте предвид, 
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земеделска продукция и 2. Разходи за суровини, материали и 

външни услуги) но свързани с проекта и изпълнението на 

проекта. В забележката под таблицата е записано следното: 

„I. Приходи: ред 1 - данните от Таблица 3. 

Производствена програма; ред 2 – данни за други приходи, 

свързани със земеделската дейност, като е допустимо 

добавянето на редове (напр. субсидии, приходи от 

допълнителни продукти от производството и др.); 

     

II.Разходи: ред 3 - данните от Таблица 6. Разходи за 

суровини, материали и външни услуги за производство на 

продукцията от производствената програма; ред 4 - данни за 

разходи за амортизация; ред 5 - данни за разходи за заплати 

и социални осигуровки; ред 6 - данни за разходи за лихви; 

ред 7 - данни за други разходи, свързани със земеделската 

дейност, като е допустимо добавянето на редове (напр. 

разходи за застраховки, наемане на земя или сгради, 

обучение, консултации и др.);“   

Горепосоченото изисквали да добавим към таблицата 

съответно ред 2 за приходите и редове 3-7 за разходите). В 

случай, че трябва да се добавят тези редове, необходимо ли е 

под таблицата или някъде другаде да се разясни по какъв 

начин кандидатът е изчислил тези разходи и приходи? 

че окончателно решение по оценка на проектните 

предложения се взима от Оценителната комисия, която 

ще разполага с цялата необходима информация. 
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Трябва ли да се добави по още един ред съответно „общо 

приходи“ и „общо разходи“?  

 

4. Във връзка с горни въпрос моля да дадете уточнение 

и разяснение по начина на изчисление на показателите за 

оценка на ефективността на инвестицията и финансовите 

показатели (по проекта и за цялостната дейност на 

кандидата). При изчисляване на нетния паричен поток освен 

„данъци и такси“ и „финансиране по програмата“ дали се 

включват само разходите и приходите изрично изброени в 

таблица “Прогноза за нетните парични потоци на проекта” 

на бизнес плана т.е. само „Приходи от продажби на 

земеделска продукция“ и Разходи за суровини, материали и 

външни услуги“  или се включват и : 

- други приходи, свързани със земеделската дейност 

(напр. субсидии, приходи от допълнителни продукти от 

производството и др.); 

- разходи за амортизация;  

- разходи за заплати и социални осигуровки;  

- разходи за лихви;  

- други разходи, свързани със земеделската дейност 

(напр. разходи за застраховки, наемане на земя или сгради, 

обучение, консултации и др.);“ 

 

 

 

4. При изчисление на показателите за оценка на 

ефективността на инвестицията и финансовите 

показатели се взимат предвид приходите и разходите 

посочени от кандидата в таблица 8 „Прогноза за нетните 

парични потоци на проекта“ от приложение № 9  „Бизнес 

план“ и цялата налична информация към проектното 

предложение. Имайте предвид, че окончателно решение 

по оценка на проектните предложения се взима от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 
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5. Съгласно т.13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ капацитетът на 

техниката/оборудването/съоръжението трябва да 

съответства на размера и дейността на стопанството. 

Въпросът е: размерът и дейността на стопанството  във 

връзка с  обосновка на капацитетът на 

техниката/оборудването/съоръжението се отчитат към дата 

на подаване на проектното предложение или към датата на 

подаване на заявка за плащане.  

 

 

 

 

6. Освен с обосновка в бизнес плана за капацитета на 

земеделската техника  ще се прилага ли калкулатора 

(www.dfz.bg/assets/8213/Калкулатор_земеделска_техника.xls) 

използван за подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ за изчисление на съответствието на площите 

към капацитета на земеделската техника ?  

 

 

 

 

5. Техническите характеристики и капацитетът на 

земеделската техника, за която се предоставя 

безвъзмездна финансова помощ, трябва да съответстват 

на площта на обработваната от кандидата/членовете на 

групата или организацията земя, на вида на 

отглежданите култури и/или нуждите на животновъдния 

обект. Кандидатът доказва това съответствие чрез 

обосновка в бизнес плана, като оценката се извършва 

към датата на кандидатстване и данните посочени в 

таблица 4 „Сеитбооборот/обработваеми площи в 

стопанството по видове култури и среден добив от дка“  

от приложение № 9 „Бизнес план“. 

 

6. Оценката и класирането на проектните 

предложения по настоящата процедура се извършват от 

оценителна комисия назначена с акт на изпълнителния 

директор на Държавен фонд „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция. Съгласно условията описани в т. 

1.7 от раздел 13.2 “Условия за допустимост на 

дейностите“, техническите характеристики и 

капацитетът на земеделската техника, за която се 

предоставя безвъзмездна финансова помощ, трябва да 
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7. Ако кандидат отглежда неплододаваща овощна 

градина и през следващите няколко години няма да има 

продукция от плодове, възможно ли е да отглежда 

едногодишни култури в междуредията. Тези едногодишни 

култури ще се вземат ли в предвид при определяне на 

стандартния производствен обем (СПО) на стопанството? 

Приходите и разходите от тези култури ще се описват ли в 

бизнес плана за кандидатстване по подмярка 4.1.2. 

 

 

 

8. Ако кандидат по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в 

земеделски стопанства по Тематична подпрограма за 

развитие на малки стопанства“ отглежда овощна градина 

допустим разход за подпомагане ли е закупуването на 

специализирано хладилно транспортно средство, в коeто ще 

се превозва собствена продукция от плодове? 

съответстват на площта на обработваната от кандидата 

земя, на вида на отглежданите култури и/или нуждите на 

животновъдния обект. Кандидатът доказва това 

съответствие чрез обосновка в бизнес плана, като 

оценката се извършва по изготвена от ДФЗ методика. 

 

7. Размера на   стандартния производствен обем 

(СПО) на стопанството се изчислява съгласно 

приложение № 4 „Таблица и инструкции за изчисляване 

на икономическия размер на  земеделските стопанства“  

от уславията за кандидатстване и инструкциите  към нея. 

Данните за културите отглеждани в междуредията не се 

включват при определяне на размера на СПО на 

стопанството, но приходите и разходите, при наличието 

на такива, следва да бъдат описани в приложение № 9 

„Бизнес план“. 

 

8. Съгласно раздел 14.3 „Недопустими разходи“, т. 

20 от условия за кандидатстване, не са допустими 

разходи за закупуване на  транспортни средства с 

изключение на земеделска техника.  
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9. В кои случаи закупуването на специализирани 

транспортни средства се счита за самостоятелен проект или 

дейност? 

 

10. При определяне на дохода от земеделска дейност на 

кооперации, взема ли се предвид дохода от други дейности 

на членовете на кооперацията и прилагат ли се данъчните им 

декларации и документи от НОИ в проектното 

предложение? Има ли други документи, които трябва да се 

приложат в този случай? 

 

11. Съгласно Насоките за кандидатстване, т.13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“, т.1, за кандидати с 

трайни насаждения е необходимо да представят бизнес план 

за 10 г., а във Таблица 3 „Производствена програма“ от 

бизнес плана е посочено, че 10 г. бизнес план се представя от 

кандидати за строително-монтажни работи (СМР). 

 

 

12. Съгласно Насоките за кандидатстване, раздел 10. 

„Процент на съфинансиране:, точка 2, буква „д“ помощта се 

увеличава с 10 % за „разходи за иновации, опазване и 

 

9. Вижте отговора на предходния въпрос свързан с 

разходи за закупуване на  транспортни средства.  

 

 

10. За кандидати кооперации, регистрирани по Закона 

за кооперациите приходите/доходите от земеделски и 

други дейности на членовете на кооперацията не се 

включват при изчисляването на процентното 

съотношение. 

 

 

11. Съгласно т. 1.2 от раздел 13.2 “Условия за 

допустимост на дейностите“, бизнес планът трябва да 

доказва икономическата жизнеспособност на проекта и 

стопанството или предприятието за период от 5 години, а 

в случаите на проекти, включващи инвестиции в 

строително-монтажни работи или инвестиции за 

създаване на трайни насаждения за период от 10 години. 

 

12. Обосновката за принадлежността към съответен 

приоритет по подмярката за конкретна инвестиция се 

извършва на база документи посочени в проектното 
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възстановяване на околната среда, включително биологично 

производство, икономия на ресурси и адаптация към 

климатичните промени.“, а в точка 3 на раздел 27 

„Допълнителна информация  към Раздел 10 „Процент на 

съфинансиране““, е записано „За проекти с включени 

разходи за опазване и възстановяване на околната среда, 

условието се счита за изпълнено когато допустимите 

инвестиционни разходи по проекта са инвестициите 

изброени в Приложение № 14.“ В тази връзка трябва ли към 

проектното предложение да се прикачи документ 46. 

„Становище, издадено от правоспособно лице, от което да е 

видно кои от инвестициите в проекта са свързани с опазване 

компонентите на околната среда и вида на компонента 

засегнат от инвестицията“ ако трябва   - в този случай, кой 

може да бъде правоспособно лице, което да издаде 

документа. 

 

13. Може ли по подмярка 4.1.2 да се закупува единствено 

земеделска техника т.е. да се кандидатства със 

самостоятелен проект за закупуване на земеделска техника? 

 

14. Може ли по подмярка 4.1.2 да се закупува единствено 

прикачен инвентар земеделска техника т.е. да се 

предложение или на база характера на съответната 

инвестиция. 

В приложение № 14 „Инвестиционни разходи, свързани 

с изграждане на нови, ремонт, реконструкция 

и/или разширяване на съществуващи съоръжения за 

съхранение на оборски тор„ са посочени съответните 

инвестиции свързани с опазване на компонентите на 

околната среда. 

Правоспособни лица, са тези които притежават 

професионална квалификация и компетентност в 

съответната област. 

 

 

 

 

 

 

13. Проектно предложение с включени разходи за  

закупуване на земеделска техника е допустим като 

самостоятелен проект.   

 

14. Съгласно Раздел 14.1 „Допустими разходи“, 

допустими за подпомагане са разходи за закупуване, 

включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране 
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кандидатства със самостоятелен проект за закупуване на 

прикачен инвентар за земеделска техника? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Съгласно т. 2 на раздел 9. „Минимален и максимален 

размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект“ на Условията за кандидатстване: „Максималният 

размер на общите допустими разходи по подмярката за един 

на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими 

за подобряване на земеделския производствен процес, 

включително за опазване компонентите на околната 

среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, 

необходими за земеделските дейности на стопанството и 

подобряване на енергийната ефективност, съхранение и 

подготовка за продажба на земеделска продукция, 

свързани с допустимите дейности от раздел 13.1 

„Дейности, допустими за финансиране” до пазарната 

стойност на активите. В приложение А от условията за 

кандидатстване е дадена дефиниция за „Земеделска 

техника“, а именно „Техника, която се използва за 

обработка на почвата и прибиране на реколтата, като: 

трактори, самоходна техника – колесни трактори, 

верижни трактори, специализирани самоходни машини 

(силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид 

самоходни машини и сменяема прикачна техника“. 

Имайте предвид, че окончателно решение по оценка на 

проектните предложения и представените документи, се 

взима от Оценителната комисия, която ще разполага с 

цялата необходима информация. 

 

15. Съгласно раздел 9 „Минимален и максимален 

размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект“, максималният размер на общите допустими 

разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., като 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-

4.002 ПО ПОДМЯРКА 4.1.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 4 

„ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 

г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ  

 

39 
 

проект е 48 895 лв.“ В тази връзка може ли да се 

кандидатства по подмярката за инвестиция (допустима за 

подпомагане по подмярката), която надхвърля тази сума, 

разбора се в този случай при изчисляване на размера на 

финансовата помощ делът ще се смята не от стойността на 

инвестицията, а от максимално допустимия размер- 48 895 

лв.. Например допустимо ли е закупуване на земеделска 

техника – 1 бр. трактор за 60 000 лв. 

 

 

16. Задължително ли е  по подмярка 4.1.2. оферентите за 

засаждане на трайните насаждане (оразмеряване и 

очертаване , изкопаване на дупки, слагане на мрежа срещу 

гризачи и самото засаждане), когато са местни физически 

лица, да са вписани в търговски регистър към Агенцията по 

вписванията. Разбира се тези оференти ще могат да докажат, 

че имат възможност да предоставят тази услуга т.е. имат 

необходимата техника.  За оферентите – физически лица за 

посадъчен материал е ясно, че не са задължени да са вписани 

в търговски регистър. 

 

17. В т.1.1 „Проекти на кандидати, които към момента на 

подаване на Формуляра за кандидатстване имат 

безвъзмездната финансова помощ се изчислява съгласно 

раздел 10  „Процент на съфинансиране“. В случай на 

разходи надвишаващи посочените максимално 

допустими разходи в раздел 9, размера на финансовата 

помощ се изчислява на база определеният процент на 

финансиране съгласно раздел 10  „Процент на 

съфинансиране“ до максимално допустимите разходи 

посочени в раздел 9 „Минимален и максимален размер 

на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект“. 

 

16. Съгласно т.12 от раздел 14.2 „Условия за 

допустимост на разходите“ от условия за 

кандидатстване, оферентите описани във Вашето питане 

следва да са вписани в търговски регистър и регистър на 

ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.  

 

 

 

 

 

 

 

17. В случай, че СПО на земеделското стопанство на 

кандидата към дата на подаване на заявление за 
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регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни 

преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат 

култури от сектор "Плодове и зеленчуци““, на раздел VII. 

„Критерии за оценка на проекти“ от Основна информация за 

проектното предложение е записано следното „В случай че 

СПО на земеделското стопанство на кандидата към дата на 

подаване на Формуляра за кандидатстване включва култури 

и/или животни съгласно приложение № 16, 1 евро СПО, 

формиран от отглежданите към дата на подаване на 

Формуляра за кандидатстване култури и/или животни от 

Приложение № 16 се умножава по коефициент“. Първият 

въпрос е дали коефициентът е 0,0044, тъй като не е изрично 

посочен (освен в примера). Вторият въпрос е дали не е 

станала техническа грешка и приложението не е 16 

„Оценителна таблица - административно съответствие и 

допустимост, а Приложение №18 „Култури в приоритетен 

сектор „Плодове и зеленчуци“ и приоритетен сектор 

„Животновъдство““, както е записано в Условията за 

кандидатстване. 

 

18. В т.2.1 „Проекти на кандидати, чиито стопанства са 

сертифицирани за биологично производство на земеделски 

продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) 

подпомагане включва култури и/или животни съгласно 

Приложение № 18, 1 евро СПО, формиран от 

отглежданите към  дата на подаване на заявление за 

подпомагане култури и/или животни от Приложение № 

18 се умножава по коефициент 0,0044“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. В случай, че СПО на земеделското стопанство на 

кандидата към дата на подаване на заявление за 

подпомагане включва култури и/или животни, 
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№ 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното 

производство и етикетирането на биологични продукти и за 

отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91“, на раздел VII. 

„Критерии за оценка на проекти“ от Основна информация за 

проектното предложение е записано следното „В случай че 

СПО на земеделското стопанство на кандидата към дата на 

подаване на Формуляра за кандидатстване включва култури 

и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро 

СПО, формиран от отглежданите към дата на подаване на 

Формуляра за кандидатстване култури и/или животни по 

този начин, се умножава по коефициент“. Въпросът е дали 

коефициентът е 0,0025, тъй като не е изрично посочен (освен 

в примера). 

 

19. Кандидат – физическо лице е собственикът на под  50 

на сто от капитала на ООД, което има отделно земеделско 

стопанство. Дали за спазване на изискването на точка 16 на 

секция  11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“, 

раздел 11. „Допустими кандидати“ на Условията за 

кандидатстване  общият икономическия размер на 

земеделското стопанство на кандидата се изчислява на база, 

равна правопропорционално на процентите 

собственост/дялове от юридическото лице; което той 

отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран 

от отглежданите към дата на подаване на заявление за 

подпомагане култури и/или животни по този начин, се 

умножава по коефициент 0,0025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Съгласно условията посочени в т. 16.2 от раздел 

11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

условия за кандидастване, не се счита за изпълнено 

условието кандидатите да имат икономически размер на 

стопанството, измерен в СПО в границите между 

левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро 

включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е 

от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" 

и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", когато 

кандидатът – физическо лице, или кандидатът 
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притежава. Например  физическото лице Иван …. има дял от 

40% в фирма „Мо …….“ ООД и „Мо …… „ ООД има 

отделно земеделско стопанство с икономически размер от 5 

000 евро СПО -  в този случай, СПО-то на „Мо……..“ ООД 

дали се включва към СПО-то на Иван …. и неговия  общ 

икономически размер на база на двете стопанства да е  9 500 

евро (7 500 евро + 2000 евро (40% от 5000 евро)) 

 

 

 

 

20. За целите на попълване на бизнес плана кога се 

приема, че стартира първата година от изпълнението му  – 

след започване на изпълнението на първата инвестиция 

описана в Таблица 1. „Предмет на инвестицията, за която се 

кандидатства за подпомагане по проекта“, след приключване 

на изпълнението на  всички инвестиции описани в таблица 1, 

след подаване на заявката за плащане или след друга дата. 

Даваме пример – Кандидат ще подаде проект на 17.09.2018 

за създаване на 20 дка череши. Планира да създаде черешите 

през м. ноември 2019 г. и да подаде заявка за плащане през 

м. декември 2019 г. В този случай коя е първата година на  

изпълнението на бизнес плана? 

ЕООД/ООД, или собственикът на капитала на кандидата 

ЕООД, или собственикът на 50 на сто  или повече от 

капитала на кандидата ООД, или собственикът на 

предприятието на кандидата ЕТ, или някой от членовете 

на кооперацията има отделно земеделско стопанство, и 

общият сбор на икономическия размер на земеделските 

стопанства надвишава левовата равностойност на 7999 

евро СПО. Имайте предвид, че окончателно решение по 

оценка на проектните предложения се взима от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

 

20. Съгласно т. 1 от раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ от условия за 

кандидастване, за подпомагане по реда на тази 

процедура кандидатите представят бизнес план по 

образец съгласно Приложение № 9, който съдържа 

подробно описание на планираните инвестиции и 

дейности, както и данни за цялата земеделска дейност на 

кандидата за 5-годишен период, а в случаите на 

инвестиции за създаване на трайни насаждения или 

извършване на строително-монтажни работи за 10-

годишен период. Първата година от изпълнение на 

бизнес плана стартира след приключване изпълнението 

на всички инвестиции по проектното предложение. 
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21. В Таблица 4. „Сеитбооборот/обработваеми площи в 

стопанството по видове култури и среден добив от дка“ се 

попълва информация за всички отглеждани култури в  

земеделското стопанство на кандидата или само за тези, за 

които ще използва инвестицията по проекта (например 

земеделската техника) и за които има задължение да 

поддържа?       

         

22. Правилно ли е Таблица 7. „Себестойност на единица 

продукция“ да се попълва само по видове продукти, а не за 

всяка година от изпълнението на бизнес плана по отделно? 

 

 

 

 

 

23. Следващите въпроси са във връзка с прилагане на 

Постановление на Министерския съвет № 160 от 2016 г. за 

определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти 

и сключването на договорите в процедурата за избор с 

публична покана от бенефициенти на безвъзмездна 

 

 

 

21. В Приложение № 9 Бизнес план, таблица 4 

„Сеитбооборот/обработваеми площи в стопанството по 

видове култури и среден добив от дка“ се попълват 

данни за цялата налична в земеделското стопанство 

земя.. 

 

 

 

22. В таблица 7. „Себестойност на единица 

продукция“ от приложение № 9 „Бизнес план“, се 

попълват данни за видове продукти посочени в таблица 

3. “Производствена програма“. Данните в таблица 7 

могат да бъдат попълнени за всичките години общо или 

за всяка година поотделно от изпълнението на бизнес 

плана. 
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финансова помощ от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ДВ, бр. 52 от 2016 г.), наричано по 

– нататък „ПМС №160 от 2016 г.“): 

 

- Необходимо ли е при инвестиции свързани със 

създаване на трайни насаждения включващи разходи за 

закупуване на посадъчен материал и разходи по засаждане 

на трайните насаждане (оразмеряване и очертаване , 

изкопаване на дупки, слагане на мрежа срещу гризачи и 

самото засаждане) да се провежда процедура за избор на 

изпълнител по реда на ПМС № 160 в случай, че общите 

разходи за създаване на трайните насаждения надхвърлят 30 

000 лв. (без ДДС), но по отделно разходите за закупуване на 

посадъчен материал и разходите по засаждане на трайните 

насаждане са под 30 000 лв. Даваме пример (не е на база на 

реални цени) – ще се създава трайно насаждение от ябълки в 

размер на 50 дка. Кандидатът планира разходи за закупуване 

на посадъчен материал в размер на 25 000 лв. без ДДС и 

разходи в размер на 15 000 лв. без ДДС за наемане на фирма 

за засаждане на трайните насаждане (оразмеряване и 

очертаване , изкопаване на дупки, слагане на мрежа срещу 

гризачи и самото засаждане). Необходимо ли е в този случай 

кандидатът да провежда процедура за избор на изпълнител 

 

 

 

 

 

23.1. От страна на дирекция „Развитие на селските 

райони“ е изпратено запитване до Дирекция "Централно 

координационно звено" към МС по компетентност, като 

полученото становище ще бъде публикувано на 

електронната страница на ИСУН 2020 и МЗХГ. 
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по реда на ПМС № 160; 

- Необходимо ли е при инвестиции свързани за 

закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар  да 

се провежда процедура за избор на изпълнител по реда на 

ПМС № 160 в случай, че общите разходи за закупуване на 

земеделска техника и прикачен инвентар  надхвърлят 30 000 

лв. (без ДДС), но по отделно разходите за закупуване на 

земеделска техника и прикачен инвентар  са под 30 000 лв. 

Даваме пример – ще се закупува земеделска техника и 

прикачен инвентар. Кандидатът планира разходи за 

закупуване на трактор в размер на 25 000 лв. без ДДС и 

разходи в размер на 15 000 лв. без ДДС за закупуване на 

прикачен инвентар. Необходимо ли е в този случай 

кандидатът да провежда процедура за избор на изпълнител 

по реда на ПМС № 160 

 

 

 

23.2 . От страна на дирекция „Развитие на селските 

райони“ е изпратено запитване до Дирекция "Централно 

координационно звено" към МС по компетентност, като 

полученото становище ще бъде публикувано на 

електронната страница на ИСУН 2020 и МЗХГ. 

№ 27 

15.09.2018 

г. 

emiliq yordanova [mailto:payner4e@abv.bg] 

 

Здравейте, 

 

Във връзка с кандидатстване по процедура BG06RDNP001-

4.002 - Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски 
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стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки 

стопанства",  имам следния въпрос: 

В Приложение № 9 Бизнес план /екселски файл/ - Раздел 

"Показатели за оценка" са приложени формули за 

изчисление на показателите за оценка и ефективността на 

инвестицията и финансовите показатели, но липсва 

приложно поле за обосновка. Тъй като не е обособено място 

за да се опишат изчислените показатели по проектното 

предложение, да считаме ли за правилно тяхното изчисление 

и описване в свободен текст в същия раздел? 

Благодаря предварително. 

Хубав ден! 

 

 

Формулите посочени в приложение № 9 „Бизнес план“ в 

таблица „Позазателите  за оценка“ са информативни за 

кандидатите. Оценката се извършва от Оценителна 

комисия назначена с акт на изпълнителния директор на 

ДФ “Земеделие“ – РА, на база приложените документи 

към проектното предложение и данните от попълнените 

таблици към приложение № 9. 

№ 28 

18.09.2018 

г. 

Boris Petrov [mailto:bata2018@abv.bg] 

 

Здравейте 

Моля за Вашите разяснения относно Процедура чрез подбор 

№ BG06RDNP001-4.002. 

Кандидат по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.002 

има желание да закупи трактор на стойност 36000,00лв с 

ДДС/30000,00 без ДДС/ , който е включен в списъка с 

референтни цени .  

1.Необходимо ли е да се проведе процедура за избор на 

доставчик по ПМС № 160 ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. За разходи за доставки или услуги, в т. ч. 

съфинансирането от страна на бенефициента, без данък 
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2.Необходимо ли е освен една оферта кандидата да 

приложи и договор с доставчик при положение, че ще се 

провежда процедура по ПМС № 160 ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г.? 

 

 

3.Кандидата не е регистриран по ДДС ще бъде ли 

допустим/одобрен разхода с ДДС т.е 36000,00лв.? 

 

 

 

 

 

4.СПО на стопанството на кандидата към настоящата 

стопанска година /2017-2018/ е в размер на 4000евро , при 

пререгистрация на стопанството след 01,10,2018г. СПО на 

стопанството ще бъде между 6000 евро и 7999 евро 

включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от 

секторите  "Плодове и зеленчуци", което ще се доказва с 

върху добавената стойност, на стойност равна или по-

висока от 30 000 лв., бенефициента провежда процедура 

за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160, след 

сключване на административния договор.  

 

2. С оглед преценка за обоснованост на разходите, 

бенефициента представя оферти в съответствие с т. 10 и 

11 от раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ 

към условия за кандидастване. 

 

3. Данък върху добавената стойност (ДДС) е 

недопустим разход, с изключение на невъзстановим 

ДДС, когато е поет действително и окончателно от 

кандидати, различни от лицата, освободени от данък 

съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената 

стойност. 

 

4. Условията, на които трябва да се отговорят 

кандидатите са подробно посочени в глава 11 

„Допустими кандидати“, раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условия за 

кандидатстване. Съгласно условията на т. 3, буква „в“ 

кандидатите трябва да имат икономически размер на 
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намерения за засаждане за стопанската 2018-2019г. При това 

положение ще бъде ли допустим кандидата ако размера на 

СПО за предходна стопанска година/2017-2018/ е под 

6000евро СПО? 

 

 

 

 

 

5.В раздел  24.1 Списък с общи документи, т.18 се 

изискват Документи, доказващи правно основание за 

ползване, регистрирано в съответната общинска служба. 

Моля да уточните какво представляват тези документи / 

договор за наем, договор за аренда, споразумения за 

ползване, талон за регистрация на договори за аренда или 

др./ 

 

 

 

 

 

 

 

стопанството към датата на подаване на проектното 

предложение, измерен в стандартен производствен обем 

(СПО) в границите между левовата равностойност на 

6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от 

СПО на стопанството е от секторите "Животновъдство", 

"Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и 

лекарствени култури", съгласно продуктите, посочени в 

Приложение № 3 към условията за кандидатстване. 

 

5. Правното основание за ползване на земеделски 

земи се доказва със: 

а) нотариални актове, решения на общинските 

служби по земеделие, вписани договори, с които се 

придобива право на собственост върху земеделски земи, 

или 

б) решения по чл. 37е, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи; 

в) договори за аренда, за наем или за лизинг на 

земеделски земи; 

г) договори за предоставяне на земеделски земи на 

кооперация за съвместно обработване; 

д) заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, 

ал. 4 или 12 и чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността 
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6.Необходимо ли е представяне на Решение за 

преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда при положение, че 

проекта касае единствено закупуване на трактор и/или 

прикачен инвентар? 

 

Благодаря предварително 

Поздрави 

и ползването на земеделските земи; 

е) заповед по чл. 37в, ал. 16; 

ж) съдебни решения, които заместват актове по б. 

„а“; 

з) разрешителни за паша по чл. 50, т. 5 от Закона за 

защитените територии с включени в тях кадастрални 

номера или номера по Картата на възстановената 

собственост на ползваните имоти; 

и) актове на министъра на земеделието и храните по 

чл. 24б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи за безвъзмездно предоставяне на земи 

от държавния поземлен фонд на организациите и 

ведомствата по чл. 24, ал. 2 и 3, необходими за тяхната 

дейност. 

 

6. Съгласно условията посочени в т. 5 от раздел 13.3 

„Недопустими дейности“, безвъзмездна финансова 

помощ не се предоставя за проекти, включващи 

инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на 

Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие или/и Закона за водите.  
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№ 29 

18.09.2018 

г. 

Andrei Mitov [mailto:mitovandrei@gmail.com] 

 

Здравейте, 

Имам следните два въпроса : 

1. Първият е свързан със стопанската година. Към първи 

октомври приключва 2018 - та стопанска година и започва 

2019 - та. С културите от коя стопанска година можем да 

кандидатстваме и по какъв начин трябва да ги 

идентифицираме ? С други думи – може ли да се 

кандидатства с намерения за 2019 – та стопанска година ? 

Ако кандидатстваме с културите за 2018 – та, как доказваме 

вече прибраната продукция ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Условията, на които трябва да се отговорят 

кандидатите са подробно посочени в глава 11 

„Допустими кандидати“, раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условия за 

кандидатстване. Съгласно условията на т. 3, буква „в“ 

кандидатите трябва да имат икономически размер на 

стопанството към датата на подаване на проектното 

предложение, измерен в стандартен производствен обем 

(СПО) в границите между левовата равностойност на 

6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от 

СПО на стопанството е от секторите "Животновъдство", 

"Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и 

лекарствени култури", съгласно продуктите, посочени в 

Приложение № 3 към условията за кандидатстване. В т. 9 

са посочени условията при които е допустимо 

доказването на размера на СПО с намерения за 

засаждане/засяване на земеделски култури през текущата 

спрямо кандидатстването стопанска година. 
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2. Вторият ми въпрос е свързан със задълженията към 

НАП. Задължение на ЕООД ,със замразена дейност, чиито 

управител се водя, трябва ли да бъде издължено към 

момента на кандидатстване ? 

Поздрави ! 

Андрей Митов 

 

2. Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСУСИФ) в процедура чрез 

подбор не могат да участват и безвъзмездна финансова 

помощ не се предоставя на лица, които имат задължения 

за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 

към Столична община или към общината по седалището 

на кандидата, или аналогични задължения, установени с 

акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е 

влязъл в сила 
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№ 30 

18.09.2018 

г. 

Galin Bachvarov [mailto:g_bachvarov@abv.bg] 

 

Здравейте ! 

Въпросът ми е следния - сключил съм договор със 

сертифицираща фирма 2014 г., тази година приключи 

преходния период , но от фирмата не могат да ми издадат 

сертификат за био производител тъй като нямам все още 

произведена продукция .Ще мога ли де се възползувам от 

допълнително отпусканата 10% безвъзмездна помощ за био 

производител ? 

 

 

 

За проекти с включени разходи за биологично 

производство, условието се счита за  изпълнено, когато 

кандидата представи договор за контрол по смисъла на 

чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите 

организации на пазарите на земеделски продукти на 

Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, 

получило разрешение от министъра на земеделието и 

храните за осъществяване на контрол за спазване 

правилата на биологичното производство по реда на чл. 

19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от 

сертификационно писмо от контролиращото лице, 

сертификат, че кандидатът е производител на продукт/и, 

сертифициран/и като биологичен/и или друг документ 

издаден от контролиращо лице, удостоверяващ че 

земята/площите и отглежданите култури и/или 

наличните животни, с които е обосновано ползването на 

инвестициите, свързани с производство на биологични 

продукти, са предмет на контрол към датата на 

кандидатстване и са сертифицирани като биологични. 

Договорът, сертификатът или други документи издадени 
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от контролиращото лице следва да бъдат за дейностите, 

продукцията и инвестициите по проектното предложение 

обект на подпомагане. 

 


