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Публикувано на 21.09.2018 г. 

№, дата на 

получаване 

 

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

№ 1 

06.09.2018 г. 

Евгени Борисов 

e-mail: info@bullbrokers-bg.com  

 

Здравейте, искам да задам въпрос по ПРОЦЕДУРА 

ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г.. 

Ако компания иска да кандидатства по схемата с код 63 

на дейност, където инвестицията е основно от специални 

ИТ приложения, платформи и др.,как би реализирала 

своя проект,след като е позволено само 10% за софтуер 

от другите разходи? Тук това са други разходи. 

Поздрави 

 

 

Съгласно т. 3 от раздел 14.1. „Допустими разходи“ от 

утвърдените Условия за кандидатстване, разходите за 

софтуер не могат да надвишават 10 на сто от разходите за 

изграждане или подобрения на недвижимо имущество и  

закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване до 

пазарната стойност на активите.  

№ 2 

07.09.2018 г. 

Евгени Борисов 

e-mail: info@bullbrokers-bg.com 

Здравейте, искам да задам въпрос по ПРОЦЕДУРА 

 

 

Съгласно т. 5.5 от раздел 13.3. „Недопустими дейности“ от 

mailto:info@bullbrokers-bg.com
mailto:info@bullbrokers-bg.com


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-

6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

2 
 

ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г.. 

Ако компания иска да кандидатства по схемата , където 

инвестицията е основно от строителни машини - 

верижни багери и фадрома, попада ли при недопустими 

дейности, т.5.5. "за инвестиции за закупуване на 

превозни средства - пътни превозни средства, 

въздухоплавателни средства, плавателни съдове и 

плавателни средства, моторни превозни средства, 

четириколесни моторни превозни средства, автомобили, 

мотоциклети, мотопеди, трактори, самоходна земеделска 

и горска техника, ремаркета, полуремаркета и 

велосипеди;"? 

утвърдените Условия за кандидатстване, недопустими за 

подпомагане са дейности за инвестиции за закупуване на 

превозни средства - пътни превозни средства, 

въздухоплавателни средства, плавателни съдове и 

плавателни средства, моторни превозни средства, 

четириколесни моторни превозни средства, автомобили, 

мотоциклети, мотопеди, трактори, самоходна земеделска и 

горска техника, ремаркета, полуремаркета и велосипеди. 

В допълнение, следва да имате предвид и т. 14.36 от раздел 

27 „Допълнителна информация“. 

№ 3 

08.09.2018 г. 

 

SONIA dimitrova  

e-mail: credo5@abv.bg  

 

Здравейте, 

В раздел 13.3, т.5.5 от Условията за кандидатстване по 

подмярка 6.4.1, е посочено, че не са допустими 

 

1. Не са допустими инвестициите, които попадат в обхвата 

на т. 5.5 от раздел 13.3. „Недопустими дейности“ и във 

връзка с т. 14.36 от раздел 27 „Допълнителна информация“ 

от утвърдените Условия за кандидатстване. Посочените от 

Вас инвестиции попадат в обхвата на т. 14.36 от раздел 27 

mailto:credo5@abv.bg
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инвестициите за закупуване на превозни средства.  

В тази връзка, моля да потвърдите: 

1.Допустима инвестиция по мярката ли са земекопните 

машини, които не са изброени като недопустими в т.5.5, 

защото не са превозни средства; 

2. Какви са допустимите строителни машини, които 

могат да закупят бенефициенти развиващи дейност в 

сектор строителство и/или има ли ограничения за тях. 

Следва да се има предвид, че строителните машини 

също не са превозни средства, а са прикачни като 

например скреперите, самоходни като валяците, 

релсонабиващи, тунелопробивни и т.н. 

3. Допустими ли са разходи за подобряване условията на 

труд, в т.ч  закупуване на строително скеле, платна, 

палетна количка и др. 

4. Моля, да посочите нормативния акт на база на който е 

прието, че превозните средства са недопустими за 

подпомагане по мярката, както и източника на 

дефиниция за "превозни средства" 

Благодаря 

„Допълнителна информация“ от утвърдените Условия за 

кандидатстване. 

2. Допустими инвестиции в сектор строителство са всички 

допустими разходи, с изключение на тези, описани в т. 16 от 

раздел 14.3 „Недопустими разходи“ и във връзка с т. 14.36 

от раздел 27 „Допълнителна информация“ от утвърдените 

Условия за кандидатстване. В допълнение следва да имате 

предвид, че окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

3. Допустимите разходи са описани в раздел 14.1 

„Допустими разходи“. 

4. На основание чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, ръководителят 

на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. е одобрил 

насоките за кандидатстване по процедурата за подбор 

BG06RDNP001-6.004  „Производство на продукти, които не 

са включени в Приложение I от Договора за 

функционирането на Европейския съюз“. В конкретния 

случай Условията за кандидатстване са утвърдени с 

ограничение за закупуване на превозни средства, 

определени в т. 14.36 от раздел 27 „Допълнителна 

информация“. 
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№ 4 

10.9.2018 

Krasimir Kochos  

e-mail: kkochos@abv.bg 

 

Здравейте ! 

Във връзка с  Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР   2014-

2020 г. , бих желал да получа тълкуване/отговор на два 

въпроса: 

1. Към 11.2  - Критерии за недопустимост на 

кандидатите 

цитат: 

  7. Не се дава предимство, а даденото предимство се 

отнема, когато бъде установено, че кандидат за 

подпомагане или негови членове са създали изкуствено 

условията след 1 януари 2014 г., необходими за 

получаване на това предимство, в противоречие с целите 

на европейското право и българското законодателство. 

............................... 

9. Финансовата помощ не се предоставя на 

кандидати/бенефициенти на помощта, които не са 

независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от 

 

 

 

 

1. Във връзка с поставения от Вас въпрос правим пояснение, 

че не са допустими предприятия, които не са независими и 

за които се установят обстоятелства, описани в раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“ от Условията 

за кандидатстване. В допълнение следва да имате предвид, 

че окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

2. В процедурата няма ограничение за предмета на 

инвестиция за кандидати новосъздадени ЕТ, собственост на 

лекари и лекари по дентална медицина, за които се 

признават обстоятелствата в раздел 27 „Допълнителна 

информация“. 

mailto:kkochos@abv.bg
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ЗМСП и за които се установи, че са учредени или 

преобразувани след 1 януари 2014 г. с цел получаване на 

предимство в противоречие с целта на подмярката по 

ПРСР 2014 – 2020 г., включително с цел получаване на 

финансова помощ в размер, надвишаващ посочените по 

тези условия максимални размери. 

 

ВЪПРОС: Може ли дадете повече пояснения / с 

примери, защото от 01.01.2014 г. много от фирмите са 

сменили и сменят съдружници, собственици .... при 

някой със запазени лицензии, разрешителни и пр. Също 

така много от кандидатите имат по повече от една фирма 

-т.е. не са независими, но въпреки това са 

микропредприятия, съгл. ЗМСП. 

 

2. Към 27 - Допълнителна информация  

цитат: 

Важно: За кандидати ЕТ, при които собственикът е 

регистриран земеделски стопанин към момента на 

кандидатстване и е бил регистриран като такъв през 

последните три финансови години преди годината на 

кандидатстване с проектното предложение, и за 

кандидати ЕТ, собственост на физически лица - лекари и 
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лекари по дентална медицина, регистрирали лечебни 

заведения по чл. 36, ал. 2, изречение второ от Закона за 

лечебните заведения, по критерии за подбор № 1, 2, 3 и 6 

от раздел № 22 „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ се признават и 

обстоятелствата за физическото лице собственик на ЕТ. 

ВЪПРОС : Може  ли новосъздадено ЕТ, собственост на 

лекар-дентална медицина, работещ повече от три години 

като самонает , съгл. Закона за лечебните заведения и на 

който се признават обстоятелствата като за физическо 

лице - да КАНДИДАТСТВА с проект за услуга с КИД 

извън 86.23 ? 

Лек ден ! 

Красимир Кочос 

№ 5 

11.09.2018 г. 

 Iveta Ivanova  

 e-mail:  ivanova_i_i@abv.bg  

 

Уважаеми дами и господа, 

 Във връзка с  отворения прием за кандидатстване по 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003 

„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО 

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

 

1. Съгласно раздел 22 „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ от Условията за кандидатстване, 

по критерий 1.2 „Проекти, подадени от кандидат, чийто 

собственик или представляващ притежава образование 

и/или стаж в сектора, за който кандидатства“ стажът се 

доказва с един или повече от следните документи на 

кандидата или представляващия кандидата или 

собственика/ците на кандидата: копие от 

mailto:ivanova_i_i@abv.bg
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НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 

имам следните въпроси: 

1.       Ще се вземе ли предвид стажът на Управителя на 

ЕООД и ще вземе ли точки кандидатът по критерий 1.2. 

„Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или 

представляващ притежава образование и/или стаж в 

сектора, за който кандидатства“ , ако като доказателство 

за осигурителен стаж от най-малко 1 година 

трудов/осигурителен стаж по професията в съответния 

сектор, кандидатът приложи копие от осигурителна 

книжка, от което е видно, че Управителят е на договор 

за управление във фирмата. Фирмата има допълнителен 

код на дейност за последната финансова година G 45.20 

и ще кандидатства с проект, насочен към създаване и 

развитие на услуги отново с код G 45.20? 

2.       За критерий 1.1.“Проекти, подадени от кандидати, 

притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват“ 

достатъчно ли е кандидатът да има допълнителен код на 

дейност в сектора, за който кандидатства? Основната 

икономическа дейност е различна от сектора, за който се 

кандидатства. 

3.       Относно критерий 2.1. „Кандидати, осъществявали 

дейност най-малко 3 години преди датата на 

трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-

малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията в 

съответния сектор.  

В тази връзка, за да получи точки по критерий 1.2, 

управителят на кандидата трябва да представи 

доказателства за стаж по професия в сектора, в който 

кандидатства. В допълнение следва да имате предвид, че 

окончателно решение по оценка на проектните предложения 

и представените към тях документи се взима от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

2. По критерий 1.1 “Проекти, подадени от кандидати, 

притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват“ 

получават точки кандидатите,  които докажат опит в 

сектора за който кандидатстват  с удостоверение от НСИ за 

основната и допълнителните икономически дейности, 

осъществявани от кандидата през предходната финансова 

година, предхождаща датата на кандидатстване. Условието 

се счита за изпълнено за кандидати, които докажат основна 

или допълнителна икономическа дейност с удостоверението 

от НСИ за предходната финансова година, еднаква с 

икономическата дейност по проектното предложение, с 
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кандидатстване“, как се доказва, че дейността на 

кандидата трябва да е извършвана изцяло на 

територията на община/общини от селски район? 

Седалището на кандидата ли следва да бъде в селски 

район. Има случай, в които фирмите имат едно 

седалище, но изпълняват дейността си на територията на 

друга община. Ще вземе ли точки по този критерий 

кандидатът, ако докаже с нотариално заверен договор за 

наем, че производственото му хале се намира в селска 

община, въпреки че седалището му не е в селска 

община? 

което се кандидатства. В допълнение следва да имате 

предвид, че окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

3. Изпълнението на условията по критерий 2.1 „Кандидати, 

осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на 

кандидатстване“ се доказват с документи, описани в т. 4, 5 и 

7 от раздел 24.3 „Списък с документи, доказващи 

съответствие с критериите за подбор на проекти“ към 

Условията за кандидатстване. 

№ 6 

12.9.2018  

 

Мария Петкова 

e-mail: mariia.sirakova@gmail.com  

 

Здравейте, 

в Приложение № 2 Основна информация за проектното 

предложение от Насоките за кандидатстване, в ред № 

157 на екселската таблица е записан текста 

"Кандидатът/законният представител на кандидата, 

задължително подписва собственоръчно и подпечатва 

всяка страница от бизнес плана". 

В Условията за кандидатстване в т.24. Списък на 

 

Във връзка с Вашия въпрос, следва да се придържате към 

изискванията за формат и начин на подписване на 

документите, описани в раздел 24.1. „Списък с общи 

документи“ и раздел 24.2 „Списък със специфични 

документи за кандидати земеделски стопани“. 

 

mailto:mariia.sirakova@gmail.com
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документите, които се подават на етап кандидатстване, 

24.1. Списък с общи документи,  по отношение на 

бизнес плана е записано в т.7. следното: "7. Бизнес план  

във формат „xls“ или „xlsx“ (Приложение № 4). Когато 

проектното предложение се подава от упълномощено 

лице, бизнес планът се представя с подпис/и и печат от 

кандидата на всяка страница, сканиран във формат „pdf“ 

или „jpg“, както и във формат „xls” или „xslx” по 

образец." 

Когато проектното предложение се подава от 

кандидата/законният представител в ИСУН 2020 чрез 

КЕП, и се прилагат задължителните общи документи, 

какъвто е и бизнес планът, защо следва всяка страница 

на бизнес плана задължително да се подписва 

собственоръчно и подпечатва, каквото е изискването 

посочено във формуляра за кандидатстване Приложение 

№ 2 (ред № 157 от екселската таблица) ?  

В същото време в Условията за кандидатстване в раздел 

24 т.7, такова изискване по отношение на бизнес плана 

има само, когато проектното предложение се подава от 

упълномощено лице. 

Моля да уточните това разминаване. 

Благодаря 
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№ 7 

12.9.2018  

Lubo Donchev  

e-mail: lubo2806@gmail.com  

 

Здравейте, 

1. Може ли ЮЛ което е ЗП, но няма 8000 СПО, да 

кандидатства в качеството си на микропредпиятие? 

2. Ако Да, трябва ли да попълва документите свързани 

със ЗП? 

3. Трябва ли да се отбележи някъде, да не се взима под 

внимание регистрацията като ЗП? 

Мерси 

Поздрави 

 

 

Всички допустими кандидати, които са регистрирани като 

земеделски стопани, трябва да отговарят на условията на т. 

4 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ 

към Условията за кандидатстване. Кандидати земеделски 

стопани, които имат размер на стопанството по-малък от 

условието по т. 4 от раздел 11.1, не са допустими за 

подпомагане по процедурата. 

Обръщаме Ви внимание, че комисията за оценка извършва 

служебна проверка за регистрация по реда на Наредба № 3 

от 1999 г. на всеки кандидат. 

 

 

№ 8 

12.9.2018 

e-mail: N. Simeonov <golly@abv.bg>  

 

Здравейте, във връзка с вероятна техническа грешка в 

Приложение № 21 към Условията за кандидатстване по 

подмярка 6.4.1, моля за следното разяснение: 

Формулата на ред 16 от същото приложение е: 

ROUND(AVERAGE(B15+C15+D15);2). Същевременно 

на същия ред е записано "Средноаритметичен размер на 

оперативната печалба на кандидата за последните 3 

завършени финансови години". 

 

 

Кандидатите доказват потенциал за изпълнение на проекта, 

като изчисляват средноаритметичен размер на оперативната 

печалба за последните 3 завършени финансови години 

съгласно указанията в колона „А“ на ред 16 от Приложение 

№ 21 към Условията за кандидатстване и изискванията на 

критерий № 2.2 „Кандидати с потенциал за изпълнение на 

проекта“ от раздел 22 „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“.  

mailto:lubo2806@gmail.com
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За да отговаря формулата на условието на реда, същата 

би трябвало да е записана по следния начин: 

ROUND(AVERAGE(B15;C15;D15);2) или 

ROUND(AVERAGE((B15+C15+D15)/3);2). 

Моля за разяснение коя е вярната формула и следва ли 

при попълване на приложение Приложение №21 да 

използваме формулата 

ROUND(AVERAGE(B15;C15;D15);2). 

Благодаря, 

Наско Симеонов 

Формулата в ред 16, колона B, C и D от Приложение № 21 

към Условията за кандидатстване за изчисление на 

оперативната печалба на кандидата за последните 3 

завършени финансови години трябва да изчислява 

посоченото по-горе изискване, като за целта може да бъде 

използвана следната формула: 

ROUND(AVERAGE(B15;C15;D15);2). 

№ 9 

12.09.2018 

Атанас Петров atanas.petroph@gmail.com 

 

Здравейте,  

Във връзка с приема на проекти по процедура 

BG06RDNP001-6.003 "Развитие на услуги по подмярка 

6.4.1 бих искал да получа разяснения на следните 

въпроси: 

 

1) Съгласно критерии от 2.1.1 до 2.2.6 на Раздел 22 

"Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения", както и в Раздел 27 "Допълнителна 

информация" , т. 3 и т. 4.2 от Условията за 

кандидатстване , е посочено  за кандидатите, като част 

 

 

1. Виж отговор на въпрос № 5.3.   

Кандидати, за които се установи, че са извършвали дейност 

и извън селски район, не отговарят на изискванията на 

критерия. В допълнение следва да имате предвид, че 

окончателно решение по оценка на проектните предложения 

и представените към тях документи се взима от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

2. Във връзка с поставения от Вас въпрос следва да 

имате предвид, че секторът и кодът на икономическа 

mailto:atanas.petroph@gmail.com
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от изискването за присъждане на точки по тези 

критерии, да са извършвали дейност за предходните 3 

финансови год. на територията на община/общини в 

селски райони.  

Бихте ли дефинирали "дейност извършвана изцяло в 

селски район" и какъв показател се следи за присъждане 

на точки по критерия във връзка с въпроса ми?  

 

2) Съгл. критерий 1.1. от Раздел 22  "Критерии и 

методика за оценка на проектните предложения" - точки 

по критерия се получават , ако дейностите на кандидата 

до момента и дейностите по проекта са под един и същ : 

- сектор съгл. КИД 2008  

- раздел съгл. КИД 2008  

- група съгл. КИД 2008 

или - клас съгл. КИД 2008? 

 

3) В Приложение 2 "Основна информация за проектното 

предложение" , раздел VI Заявено изпълнение на 

критериите за подбор , критерии 1.1 и 1.2 - в сивото поле 

е посочено, че кандидатите следва да отбележат само 

един от двата горепосочени критерия, докато в 

текстовете на Условията за кандидатстване никъде не се 

дейност на предприятието следва да съвпада с кода на 

икономическа дейност на проектното предложение, които се 

определят по   обща статистическа класификация на 

икономическите дейности в Европейската общност - NACE 

Rev. 2,  съдържаща позиции, които се идентифицират от 

четиризначен цифров код (класове). 

 

 

3. Точките по критерий за оценка 1 „Проекти, подадени 

от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, 

за който кандидатстват“ не могат да надхвърлят 10 т., 

съгласно решение на Комитета за наблюдение от заседание, 

проведено на 28.02.2018 г. 

В условията за кандидатстване, раздел 22 „Критерии и 

методика за оценка на проектните предложения“ е описан 

максималният брой точки за всеки от критериите и точките 

за критерий 1.1 и 1.2. В приложение № 2 към Условията за 

кандидатстване, в раздел VI. „Заявено изпълнение на 

критериите за подбор“, в сивото поле на ред 115 е описано, 

че кандидатът следва да отбележи само един, измежду 

критерий 1.1 и критерий 1.2.  

С цел яснота, моля да имате предвид, че съответствието с   

критериите за оценка се преценява на база представени 
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споменава това. Бихте ли разяснили, защо един кандидат 

не може да заяви точки и по двата критерия?  

Поздрави  

А. Петров 

документи, независимо от отбелязаните критерии за оценка 

от страна на кандидата. 

 

№, дата на 

получаване 

 

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

№ 10 

13.09.2018 

E-mail: sigen@abv.bg 

 

Здравейте, 

В Условията за кандидатстване раздел 24. 1. (списък с 

общи документи) точка 15 е записано: 

за проекти включващи разходи за СМР и за тяхното 

извършване се изисква одобрен инвестиционен проект 

съгласно ЗУТ.   

Представят се във формат „pdf“, „jpg“, „zip“ или „rar“.  

Въпросът е: Дали това са сканирани работни чертежи от 

хартиеният носител на проекта в пълен обем, във 

всичките му части, или rar файлове от съответния 

формат, на който е извършено проектирането.  

С уважение, 

Спас Кацаров 

 

 

Одобреният инвестиционен проект, съгласно т. 15 от раздел 

24.1 „Списък с общи документи“, 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, се представя сканиран във 

формат „pdf“ или „jpg“, като за намаляване на обема на 

документите може да се архивира във формат „zip“ или 

„rar“. 

Съгласно Условията за кандидатстване, документите се 

прилагат към формуляра за кандидатстване във формат, 

указан в Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“. Оригиналите на 

документите се съхраняват от кандидата/бенефициента и се 

mailto:sigen@abv.bg
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представят при поискване.  

№ 11 

13.09.2018 

E-mail: Iveta Ivanova ivanova_i_i@abv.bg  

 

Уважаеми дами и господа, 

 Във връзка с  отворения прием за кандидатстване по 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003 

„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО 

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 

имам следния въпрос: 

1. Искам да кандидатствам с проект с код 93.11 за 

изграждане на закрит плувен басейн. В техническата 

документация басейнът е проектиран да бъде на първи 

етаж, а на втори етаж - заведение за хранене, на трети и 

четвърти стаи за настаняване. Допустимо ли са 

разходите за строително-монтажни работи и оборудване 

за изграждането на плувния басейн на първи етаж, при 

положение, че изграждането на останалите етажи ще 

бъде за сметка на Кандидата? 

С уважение, 

Ивета Иванова 

 

 

Във връзка с Вашето запитване Ви обръщаме внимание, че 

изграждането на закрит плувен басейн попада в допустим 

код по КИД-2008 – 93.11 „Дейности в областта на спорта“, 

като следва да имате предвид условията за допустимост, 

описани в раздел 13 „Дейности, допустими за 

финансиране“, на които трябва да отговарят проектите, а 

също така и ограниченията в раздел 13.3 „Недопустими 

дейности“. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

№ 12 E-mail:  lunna@mail.bg   

mailto:ivanova_i_i@abv.bg
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13.09.2018 Subject: Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 

– „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ 

 

Здравейте, 

въпросът ми е следния: 

При подаване на проектно предложение, което включва 

разходи за СМР, за което е направено пълно 

проектиране съгласно ЗУТ и е необходимо да се 

приложат всички папки с документи включващи - Част 

Технологична, Част ВиК и т.н., които са доста обемни и 

дори има чертежи по-големи от формат А4 

задължително ли е всички тези папки да бъдат 

сканирани и качени в ИСУН 2020 или има възможност, 

както на други мерки до сега, папките да бъдат 

предадени в ОД-ДФЗ "Земеделие" на хартиен носител и 

в ИСУН да бъде приложен само входящият номер, че 

папките са подадени в деня на входиране на проектното 

предложение? 

Зори Георгиева 

Кандидатстването по процедурата се извършва единствено 

чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН 

съгласно раздел 23 „Начин на подаване на проектните 

предложения/концепциите за проектни предложения“. 

Виж отговор на въпрос № 10. 

 

№ 13 

14.09.2018 

E-mail: hminchev@primusbg.com  

  

Здравейте, 
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във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 

2014-2020 г., имам следните въпроси: 

 

1) Допустимо ли е да се заплаща на изпълнителите на 

ръка, ако сумата е под 5000 лева или всички разходи по 

процедурата трябва задължително да са по банков път? 

 

2) Дейността G 45.20 "Техническо обслужване и ремонт 

на автомобили", описана и в критериите за оценка в 

раздел 22, т. 9.2, включена ли е в приложението на 

разпоредбата по регламент "Де минимис" относно 

тавана на минималната помощ до 100 000 евро за 

дейности свързани с автомобилни товарни превеози или 

за тази дейност се прилага таванът от 200 000 евро?  

Кой е кода/кодовете по КИД, който/които влиза/т в 

определението за автомобилни товарни превози? 

3) Ако споменатата дейност във въпрос номер 2 е 

допълнителна, то кандидатът и проекта му допустими ли 

са по процедурата и има ли значение процента на 

относителния дял от нетни приходи от продажби за тази 

1. Всички плащания по проекта се извършват само по 

банков път. Съгласно т. 10 от раздел 14.3 „Недопустими 

разходи“ разходите, извършени чрез плащания в брой, са 

недопустими. 

2. Кода на икономическа дейност на предприятие – 

кандидат G 45.20 "Техническо обслужване и ремонт на 

автомобили" не попада в обхвата на сухопътни товарни 

превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, за 

които се прилага праг на минималната помощ 100 000 EUR 

за период от три бюджетни години. 

Съгласно КИД-2008 предприятията, които осъществяват 

автомобилни товарни превози, са включени в код по КИД – 

2008 - 49.41 „Товарен автомобилен транспорт“.   

3. Допустимите кандидати и дейности по процедурата са 

описани съответно в раздел 11 и раздел 13 от Условията за 

кандидатстване. Оценка на проектните предложения и 

представените към тях документи се извършва от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

4. По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 

на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи 

по проектното предложение са изцяло свързани с 
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допълнителна дейност за оценката на допустимостта или 

ТФО на проекта? 

4) За изчисляване дали инвестиционните разходи 

попадат или не в обхвата на т. 1.1 от раздел 13.1 

"Допустими дейности" се определят само на база общата 

стойност на т. 1.1 до 1.5. Ако е правилно разбирането, то 

означава ли, че разходите по т.1.6 не се вземат предвид 

определянето на обхвата на инвестиционните разходи? 

5) Води ли се вид производство по смисъла на раздел 

13.1, т.1.2, производството на енергия от ВЕИ за 

собствено потребление или в обхвата на т.1.2 влизат 

производства, които целят продажба? Правилно ли е 

схващането, че инвестиционните разходи свързани с 

производство не трябва да превишава 25% от общата 

стойност на заявените за подпомагане разходи, според 

изискванията на процедурата? 

6) Ремонтът на помещения води ли се СМР, извън 

обхвата на определението в т. 5 от раздел 13.2 ? 

7) Анализът по т.17 от раздел 13.2 има ли определена 

форма или тя е по преценка на правоспособното лице 

стига да доказва изискванията? Кои лица са 

правоспособни да го направят? Трябва ли да имат само 

законово придобита правоспособност по дадена 

инвестиции по т. 1.1 от раздел 13.1 "Допустими дейности" 

съгласно дейностите определени в „Код по КИД – 2008“ от 

Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) и 

посочени в т. 2 на Приложение №18. Инвестиционните 

разходи по проектното предложение се определят като 

относителен дял от общия размер на заявените от кандидата 

в проектното предложение инвестиционни разходи от т. 1.1 

до 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.  

5. По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 

на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи 

по проектното предложение са изцяло свързани с 

инвестиции по т. 1.1 съгласно дейностите определени в 

„Код по КИД – 2008“ от Класификация на икономическите 

дейности (КИД – 2008) и посочени в т. 2 на Приложение 

№18.Инвестиционните разходи за дейности с код по КИД 

посочени в т. 1 на Приложение № 18 към Условията за 

кандидатстване трябва да бъдат на стойност по-малка от 25 

на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи 

по проектното предложение. 

6. В раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ са 

определени изискванията, на които следва да отговарят 

дейностите с включени разходи за строителни и монтажни 

дейности (СМР), съобразени с изискванията на  Закона за 
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професия и трябва ли да членуват в дадена колегия или 

организация? 

8) Същият е въпроса(като въпрос - 7) и за 

инвестиционния проект и подробните количествени 

сметки, които трябва да се изготвят от правоспособно 

лице? 

9) Разходите, по т. 1.5. нематериални инвестиции от 

раздел 14.1, включват ли изработка на интернет сайт? 

10) Правилно ли е следното разбиране - разходите от 

офертата по т.10 от раздел 14.2 във връзка с точка 9, се 

прилагат от оценителите в таблицата от приложение 7, 

като се определят референтните цени на база посочените 

в таблицата проценти.  След това оценителите сравняват 

тези цени с размера на заложените разходи от кандидата 

и така определят окончателната стойност? Ако това не е 

правилно разбиране, моля посочете правилния метод на 

определяне с пример? 

Поздрави! 

Х.Минчев 

устройство на територията (ЗУТ). 

7. Условията за кандидатстване определят изискване, че 

посочения анализ следва да бъде изготвен или съгласуван от 

правоспособно лице с компетентност в съответната област, 

като за посочения анализ няма изрично определена форма.  

Оценка на проектните предложения и представените към 

тях документи се извършва от Оценителната комисия, която 

ще разполага с цялата необходима информация. 

8. Във връзка с поставения  въпрос Ви обръщаме внимание, 

че инвестиционните проекти следва да бъдат съобразени с 

разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. 

9. Разходите за изработка на интернет сайт се включват в 

разходите по т. 1.5 от раздел 14.1 „Допустими разходи“. 

10. Във връзка с Вашето запитване Ви информираме, че 

съгласно т.10 от раздел 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите“, оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ 

извършва съпоставка между размера на определения 

референтен разход и на предложения за финансиране от 

кандидата, като одобрява за финансиране разхода до по-

ниския му размер. 

№ 14 

15.09.2018 

E-mail: Diana Nesheva [mailto:foxy12007@gmail.com]  

 

1. Може ли новообразувано предприятие да кандидства 

 

 

1. В случай, че Вашия въпрос е насочен към раздел 22 
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по точка 9.1  създаване или развитие на здравни и 

социални услуги , а не само по  изброените кодове от 

НСМНСП?  

2. при дейност, в която 100% от разходите са по код на 

икономическа дейност 86.22 дейност на лекари 

специалисти   допустими ли са разходи да ремонт на 

помещения не само за лекарски кабинети и приемни, но 

и за настаняване на пациенти, които имат нужда от 

долекуване от тези лекари? 

 и тъй като това долекуване изисква да има поне няколко 

стаи за пациенти, допустими ли са  професионално 

кухненско оборудване, пералня? Допустими ли са 

разходи за обзавеждане  на тези стаи, както и за 

кабинетите на лекарите? 

 

Веселка Маринова 

Батак 

„Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения“, следва да имате предвид, че по критерий 9.1 

„Проекти, насочени към създаване или развитие на здравни, 

социални услуги, или услуги насочени към деца“ точки 

получават само проектни предложения,  

с ангажимент, насочен изцяло в описаните кодове по КИД.  

2. Във връзка с Вашия въпрос следва да имате предвид 

описаните дейности в КИД-2008 под код 86.22 „Дейност на 

лекари специалисти“. 

№ 15 

16.09.2018 

E-mail: tinka_ivanova87@abv.bg 

Тинка Иванова  

 

Здравейте, от Януари подготвям документи за 

кандидатстване по мярката, идеята е да се занимавам с 

децата и възрастни, който да изучават различни занаяти 

 

 

 

Допустимите разходи по процедурата са описани в раздел 

14.1. „Допустими разходи“ към условията за 

кандидатстване. Разходите за подготовка на проектното 
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типични за регион Ловеч. Въпроса ми е следния, 

възможно ли е средствата(50%), който трябва да бъдат 

предоставени от нас да се кандидатства за кредит от 

фонда. И искам да получа нагледен пример какво ще се 

покрива като допустимите разходи ( Примерно  до сега 

съм похарчила само за архитекти 6000 хил.лв., като 

общата стойност на проекта евентуално ще бъде 50000 

хил лв. Каква част от тях ще влезе като допустими 

разходи?) 

Благодаря Предварително!  

предложение са описани в т. 1.6 на същия раздел. Също така 

следва да се запознаете с условията за допустимост на 

разходите, описани в раздел 14.2. 

В допълнение Ви обръщаме внимание, че допустимите 

дейности са описани в раздел 13.1 и приложение № 18 към 

Условията за кандидатстване. 

Разясненията се дават по отношение на условията за 

кандидатстване, не съдържат становище относно качеството 

на проектното предложение и са задължителни за всички 

кандидати. 

 

№ 16 

17.09.2018 

E-mail: N. Simeonov [mailto:golly@abv.bg]  

 

Моля за разяснение и уточнение по описания по-долу 

въпрос във връзка с Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички 

сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 

6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 

  

Съгласно т. 14.1. Допустими разходи, подточка 1.4. 

гласи, че допустим разход е: Закупуването на сгради, 

помещения и други недвижими имоти, необходими за 

 

 

Възможност за закупуване на сгради, помещения и други 

недвижими имоти е допустимо, когато са необходими за 

изпълнение на проекта и са предназначени за 

производствени дейности на територията на селски район 

съгласно Приложение № 1 към Условията за 

кандидатстване.  
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изпълнение на проекта, предназначени за 

производствени дейности на територията на селски 

район съгласно Приложение № 1. Тъй като съм 

стоматолог, допустим разход ли ще е закупуването на 

помещение, в което ще предоставям стоматологичните 

си услуги, при спазването на останалите условия и по 

насоките и предоставянето на съответните документи за 

закупуването (предварителен договор и данъчна 

оценка)? Моля да имате предвид, че проекта ми ще е 

изцяло обвързан със стоматологична дейност и няма да 

бъде свързан с производство. В допълнение, моля да ми 

дадете точен отговор, а не да ме препращате към 

разпоредби от насоките за кандидатстване. 

  

С уважение, 

Наско Симеонов 

№ 17 

17.09.2018 

E-mail: Pleven Agro Consult [plevenagro_consult@abv.bg]  

 

   Уважаеми дами и господа, 

бихме искали да ни разясните  от условията за  

кандидатстване  за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

  

 

Закупуването на плавателни средства и плавателни съдове е 

недопустим разход, тъй като попада в обхвата на т. 5.5 от 

раздел 13.3. „Недопустими дейности“ от Условията за 

кандидатстване. В допълнение следва да имате предвид и 

допустимите кодове по т. 2 от Приложение № 18 към 
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ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г.  недопустими дейности по точка  

13.3 раздел 5.5   

- за инвестиции за закупуване на превозни средства - 

пътни превозни средства, въздухоплавателни средства, 

плавателни съдове и плавателни средства, моторни 

превозни средства, четириколесни моторни превозни 

средства, автомобили, мотоциклети, мотопеди, трактори, 

самоходна земеделска и горска техника, ремаркета, 

полуремаркета и велосипеди; 

Въпросът ни е:  

Допустима ли ще е инвестицията, ако бъдат закупени 

каяци и прилежащата към тях екипировка /гребла, 

спасителни жилетки, рулове за управление/. Същите ще 

се използват за провеждане на курсове по спецификата 

на гребане с каяк в язовири в района на с. Горни Дъбник 

и гр.Долни Дъбник. Курсовете ще бъдат предназначени 

за различна възрастова граница, а именно: деца от 11-16 

години, младежи 17-21 години и възрастни 21+ години. 

Възнамеряваме да закупим 20 бр. каяци с екипировка, 

като цената на 1 бр. с включено оборудване е между 

Условията за кандидатстване. Разясненията се дават по 

отношение на условията за кандидатстване, не съдържат 

становище относно качеството на проектното предложение 

и са задължителни за всички кандидати. 
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6000-7000 лв.  

Ще се отнесе ли въпросната инвестиция към графата на 

„Плавателни съдове и плавателни средства или това се 

отнася само за лодки с двигатели? 

  

Благодарим предварително! 

Поздрави! 

Стефан Стоянов 

№ 18 

17.09.2018 

Email: Иван Иванов [mailto:euro_092018@abv.bg]  

 

Здравейте,  

Във връзка с кандидатстване по подмярка 6.4.1 от ПРСР 

2014-2020 бихме желали да получим следната 

информация:  

 

Нашата компания е дългогодишен официален вносител 

за страната на земеделска техника и прикачен инвентар. 

В този смисъл основната дейност на фирмата е 

търговска.  Като съпътстваща и присъщо необходима 

дейност се осъществява гаранционна и следгаранционна 

техническа поддръжка и ремонт на предлаганата 

земеделска техника. Именно за развитие на тази 

съпътстваща допълнителна сервизна и ремонтна дейност 

 

 

 

 

1. По критерий 1.1 “Проекти, подадени от кандидати, 

притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват“ 

получават точки кандидатите,  които докажат опит в 

сектора за който кандидатстват  с удостоверение от НСИ за 

основната и допълнителните икономически дейности, 

осъществявани от кандидата през предходната финансова 

година, предхождаща датата на кандидатстване. Условието 

се счита за изпълнено за кандидати, които докажат основна 

или допълнителна икономическа дейност с удостоверението 

от НСИ за предходната финансова година, еднаква с 

икономическата дейност по проектното предложение, с 
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бихме желали да кандидатстваме за безвъзмездна помощ 

по подмярка 6.4.1. Въпросите ни са следните: 

 

1) Ще получим ли точки по Критерий 1.1 "Проекти, 

подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора, за 

който кандидатстват", ако основната ни дейност е 

търговска, а ремонтната и сервизна, за която се 

кандидатства по проекта, се явява допълнителна за 

фирмата? Необходимо ли е тази допълнителна дейност 

да фигурира в удостоверението от НСИ за основната и 

допълнителните икономически дейности, 

осъществявани от кандидата през предходната 

финансова година, предхождаща датата на 

кандидатстване? 

 

2) Ще получим ли точки по Критерий 9.2 "Проекти, 

насочени към създаване или развитие на услуги" за 

принадлежност на проекта към сектор:                                                                                          

• G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на 

автомобили“  

или                                                                         

• С 33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“  

при насоченост на инвестициите по проекта към 

което се кандидатства. В допълнение следва да имате 

предвид, че окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

2. По критерий 9.2 „Проекти, насочени към създаване или 

развитие на услуги“ получават точки проектни 

предложения, при които инвестициите по проектното 

предложение са изцяло свързани с посочените в критерият 

за оценка кодове по КИД-2008 и  дейностите и приходите 

по проекта се реализират изцяло от тези услуги. 

Принадлежността на инвестициите към дейностите по т.1.1 

и/или т. 1.2, включени към проектното предложение се 

определя съгласно „Код по КИД – 2008“ от Класификация 

на икономическите дейности (КИД – 2008) за дейностите, за 

чието подпомагане се кандидатства с проектното 

предложение съгласно Приложение № 18. Ремонтна и 

сервизна дейност на земеделска самоходна техника и 

прикачен инвентар попада в обхвата на код по КИД-2008 

33.12 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.  

Изискванията към проектните предложения по критериите 

за оценка са описани в раздел 27 „Допълнителна 
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закупуване на машини и оборудване за ремонтна и 

сервизна дейност на земеделска самоходна техника и 

прикачен инвентар? Земеделската техника влиза ли в 

обхвата на машините и оборудването по критерий C33? 

На какви изисквания следва да отговаря проекта, за да 

получи точки по този критерий? 

С уважение: Иван Иванов 

информация“. Окончателно решение по оценка на 

проектните предложения и представените към тях 

документи се взима от Оценителната комисия, която ще 

разполага с цялата необходима информация. 

 

 

 

 

№ 19 

17.09.2018 

 

 

Email: ily_ily@abv.bg  

 

Здравейте, 

В момента работим по един проект за изграждане на 

аптека с пансион за възрастни хора в гр. Сапарева баня, 

с който бихме желали да кандидатстваме по мярка 6.4.1. 

"Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от 

ПРРС 2014-2020г. Въпросът е дали ще получим 30 точки 

по критерия 9.1. "Проекти, насочени към създаване или 

развитие на здравни, социални услуги, или услуги 

насочени към деца", тъй като и двете дейности са от 

изброените в критерия кодове, но проекта е в два 

сектора G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други 

фармацевтични стоки“ и Q 87.30 „Социални грижи с  

настаняване на възрастни лица и хора с физически 

 

 

 

Точки по критерий № 9.1 се присъждат при проекти с 

ангажимент, насочен изцяло в описаните кодове по КИД. 

Проектните предложения получават точки по критерий № 

9.1 само в случай на избор на един или повече от 

посочените в критерия кодове, съгласно раздел 22 

„Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения“ от Условията за кандидатстване. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 
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увреждания“, като изпълняваме условието " Точки по 

критерия се присъждат при проекти с ангажимент, 

насочен изцяло в описаните кодове по КИД.". 

Моля за Вашият отговор, за да сме сигурни, че правилно 

тълкуваме условията по критерия! 

Предварително Ви благодаря! 

На разположение сме при необходимост от 

допълнителна информация. 

В очакване на Вашият отговор! 

С уважение, 

Илиян Илиев 

 

 

 

 

№ 20 

17.09.2018 

E-mail: investment_6_4_1@abv.bg 

 

Здравейте, 

Във връзка с кандидатстване по подмярка 6.4.1 от ПРСР 

2014-2020 бихме желали да получим следната 

информация: 

Основната дейност на нашата компания е консултантска. 

Във връзка с диференциране на дейността на фирмата 

планираме инвестиция в сектор "Информационни 

технологии" от НСНМСП 2014 - 2020 г.: 

 

1) Ще получи ли проекта точки по Критерий 1.1 

 

 

 

1. По критерий 1.1 “Проекти, подадени от кандидати, 

притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват“ 

получават точки кандидатите,  които докажат опит в 

сектора за който кандидатстват  с удостоверение от НСИ за 

основната и допълнителните икономически дейности, 

осъществявани от кандидата през предходната финансова 

година, предхождаща датата на кандидатстване. Условието 

се счита за изпълнено за кандидати, които докажат основна 

или допълнителна икономическа дейност с удостоверението 
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"Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в 

сектора, за който кандидатстват" при положение, че 

дейност в областта на информационните технологии не 

фигурира в удостоверението от НСИ за основната и 

допълнителните икономически дейности, 

осъществявани от кандидата през предходната 

финансова година, предхождаща датата на 

кандидатстване? 

 

2) Ще получим ли точки по Критерий 4.1 "Проекти в 

секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови 

предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от 

Националната стратегия за насърчаване на малките и 

средните предприятия " за принадлежност на проекта 

към сектор J62 „Дейности в областта на 

информационните технологии“? На какви изисквания 

следва да отговаря проекта, за да получи точки по този 

критерий? 

 

С уважение: Георги Георгиев 

от НСИ за предходната финансова година, еднаква с 

икономическата дейност по проектното предложение, с 

което се кандидатства. В случай, че дейността за която се 

кандидатства не фигурира в някой от кодовете за основна 

или допълнителна дейност на кандидата, съгласно 

удостоверението от НСИ, той няма да получи точки по 

критерий 1.1. В допълнение следва да имате предвид, че 

окончателно решение по оценка на проектните предложения 

и представените към тях документи се взима от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

2. Във връзка с втория Ви въпрос следва да се запознаете с 

условията, описани в т. 6 от раздел 27 „Допълнителна 

информация“ от Условията за кандидатстване. 

№ 21 

18.09.2018 

E-mail: Петър Димитров [mailto:petyrd55@gmail.com]  

Subject: Разяснения по документите и условията за 

предоставяне на финансова помощ 

Съгласно чл. 26, ал. 8 от Закона за управление на средствата 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЗУСЕСИФ), кандидатите в процедура за подбор на 
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Здравейте, 

От сайта на ДФЗ, разбрах че на посочения email - адрес 

може да се получат разяснения по документите и 

условията за предоставяне на финансова помощ по 

подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности". 

Благодаря предварително.  

Лек и успешен ден! 

проектни предложения може да искат разяснения по 

условията за кандидатстване и условията за изпълнение в 

срок до три седмици преди изтичането на срока за 

кандидатстване. Разясненията се утвърждават от 

ръководителя на управляващия орган. 

Пълният пакет документи по процедурите за подбор на 

проектни предложения: 

№ BG06RDNP001-6.004  „Производство на продукти, които 

не са включени в Приложение I от Договора за 

функционирането на Европейския съюз“ по подмярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

ПРСР 2014 – 2020 г.  

№BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 

№  BG06RDNP001-6.002 „Инвестиции, насочени към 

развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ 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 
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на  Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове: www.eufunds.bg. 

№ 22 

18.09.2018 

E-mail: hminchev@primusbg.com  

 

Здравейте, 

във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 

2014-2020 г., имам следните въпрос: 

 

във връзка с критерий 8 от раздел 22 - критерий и 

методика за оценка, иновациите, с които са свързани 

разходите, трябва вече да са били внедрени в 

предприятието преди кандидатстването или точки се 

печелят, ако е предвидено внедряване на такава по 

проекта? 

 

Във връзка с Вашето запитване следва да се запознаете с т. 

12 от раздел 27 „Допълнителна информация“. Също така 

трябва да имате предвид условието в т. 8 от раздел 14.3 

„Недопустими разходи“ от Условията за кандидатстване – 

не са допустими разходи, извършени преди подаването на 

заявление за финансиране от страна на бенефициента, 

независимо дали всички свързани плащания са направени 

или не, с изключение на разходи по т. 1.6 от Раздел 14.1 

„Допустими разходи“, извършени след 01.01.2014 г.  

 

№ 23 

18.09.2018 

E-mail: Elena Demireva [mailto:elena_dem@abv.bg] 

 

Здравейте, 

 

 

 

 

 

mailto:elena_dem@abv.bg
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Искам да кандидатствам по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички 

сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 

6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. Тъй като съгласно 

Условията за кандидатстване, в Критерии за 

допустимост на кандидатите пише, че 1. Кандидати 

могат да бъдат земеделски стопани или 

микропредприятия, то въпросът ми е следният: 

Моето предприятие е регистрирано и развива дейност от 

2011 г. През годините винаги е било микропредприятие, 

т.е. съгласно дефинцията, в него работят по-малко от 10 

души и годишният му оборот или общ годишен баланс 

не надвишава  3 900 000 лв. Единствено през 2016 г. 

средносписъчният състав бе 10 души. През 2017 отново 

е 8, като през настоящата 2018 г. ще запази този статут. 

Няма свързаност и партньорства. В такъв случай в 

декларацията за МСП ще попълня статут на 

микропредприятие, като не съм длъжна към 

Декларацията  за МСП да посочвам данни за 2016 и 2015 

година (в свободен текст, като просто посоча 

стойностите за активи, обороти и заети), от които да 

стане ясно, че предприятието ми всъщност е микро 

 

В случай, че Вашето предприятие отговаря на условията за 

микропредприятие съгласно чл. 3 и 4 от ЗМСП, в 

декларацията Приложение № 13 към Условията за 

кандидатстване следва да определите предприятието като 

микропредприятие. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение по 

оценка на проектните предложения и представените към тях 

документи се взима от Оценителната комисия, която ще 

разполага с цялата необходима информация. 
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предприятие, тъй като няма две последователни години, 

в които то има данни като за малко предприятие. 

Моля за вашето становище правилно ли тълкувам ЗМСП 

и начина на попълване на декларацията, както и 

допустим кандидат ли съм по мярка 6.4 съгласно това 

условие? 

Благодаря предварително! 

 

Поздрави, 

Елена Демирева 

№ 24 

18.09.2018 

E-mail: Иван Георгиев [mailto:ivan_g1989@abv.bg]  

 

Уважаеми госпожи и господа, 

  

По повод на ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г., моля да отговорите на следните 

въпроси: 

1 Как ще се определя външен изпълнител на дейности по 

проекта (изпълнител на услуги или доставчик на 
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ДМА/ДНА) от бенефициент, които не се явява 

възложител по чл. 5 и 6 от ЗОП? 

2. Колко време след приключване на проекта ще се 

проследява изпълнението на Бизнес плана? 

3. Допустима ли е минала свързаност на дружества, 

които сега са независими, не са ползвали помощ в 

режим de minimis и имат намерение да кандидатстват с 

проекти? 

4. В описанието на Критерий 2.1 Кандидати, 

осъществявали дейност най-малко 3 години преди 

датата на кандидатстване от т. 22 от т. 22. Критерии и 

методика за оценка на проектните предложения в 

Условията за кандидатстване се изисква: „Точки се 

присъждат на кандидати, които: … за всяка една от 

трите години средносписъчният брой на персонала им е 

най-малко 3 човека (вкл. собственик/ци или управител)“. 

В Отчетите за заетите лица на дружествата в 

средносписъчния брой на персонала не се включват 

собственик/ци или управител, ако не работят на трудов 

договор. Според посочения критерий изисква ли се 

собственик/ци или управител да работят на трудов 

договор и така да попадат в средносписъчния брой на 

персонала от Наети лица по трудово или служебно 

 

 

 

 

 

1. Във връзка с Вашия въпрос за определяне на изпълнител 

на дейностите по проекта следва да се запознаете с раздел 

14.2 „Условия за допустимост на разходите“ от Условията 

за кандидатстване. 

2. В раздел А. „Техническо изпълнение на проектите“ от 

условията за изпълнение е описан срокът на мониторинг на 

проектите - до три години (срок на мониторинг), считано от 

окончателното плащане по административния договор. 

3. Решение по оценка на проектните предложения и 

представените към тях документи се взима от Оценителната 

комисия, която ще разполага с цялата необходима 

информация. 

4. За доказване на средно списъчен състав на персонала се 

изисква „Отчет за заетите лица, средствата за работна 

заплата и други разходи за труд“ (за предприятия съставящи 

баланс) или „Справка заети лица“ (за предприятия 

несъставящи баланс) за всяка от предходните 3 финансови 

години, предхождащи кандидатстването.  
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правоотношение (код 1000) или е достатъчно те да са 

Работещи собственици (код 1600), респ. Наети лица по 

договор за управление и контрол (код 1400) и така 

заедно с Наети лица по трудово или служебно 

правоотношение (код 1000) да изпълнят критерия? 

5. В таблицата по т. 22. Критерии и методика за оценка 

на проектните предложения в Условията за 

кандидатстване сте посочили максимален брой точки е 

посочен максимален брой точки: 137. В действителност 

максималният брой точки е 127, постижими единствено 

от микропредприятие, което не е стартиращо, защото за 

него не се полагат 10 точки по Критерий 4, а за 

стартиращите предприятия постижимият максимален 

брой точки е много по-малък. Моля за разяснение, какво 

имате предвид под „Максимален брой точки: 137“? 

Благодаря за Вашата отзивчивост предварително! 

      С поздрав: 

      Иван Георгиев 

 

 

В критерий за оценка 2.1 „Кандидати, осъществявали 

дейност най-малко 3 години преди датата на 

кандидатстване“ се взимат предвид както средно списъчния 

брой на персонала, работещ по трудов договор  код 1001, 

така и броят на работещи собственици – код 1600 и брой 

наети по договор за управление и контрол (управители) с 

код – 1400. 

5. Максималният брой точки, посочен в раздел 22 

„Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения“ в Условията за кандидатстване е сумата на 

всички точки по отделните критерии, съгласно решение на 

Комитета за наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г. от 

заседание, проведено на 28.02.2018 г. 

№ 25 

18.09.2018 

E-mail: office@evroprogrami.com   

 

Здравейте, 
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Имам въпрос, свързан с проект по процедура № 

BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички 

сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 

6.4.1. 

Кандидатът по проекта има инвестиционен проект  и 

разрешение за строеж за изграждане на сграда, 

включваща офиси на първия етаж и стаи за гости на 

следващите два етажа. В рамките на проекта, кандидатът 

ще търси финансиране само за изграждане на офисите 

на първия етаж, които ще използва за целите на 

основната си дейност – предоставяне на счетоводни 

услуги. НО инвестиционният проект включва 

инсталации и инвестиции, които са общи за сградата. 

Такива са котелът, който е проектиран да захранва 

цялата сграда, фотоволтаичната система, оградата. 

Въпросът е - допустимо ли е и ако да, каква част от 

стойността на тези съоръжения да се включи към 

разходите по проекта? 

С уважение, 

Павлина Ветрилова 

 

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид 

условията на т. 14 и 15 от раздел „Недопустими разходи“. 

Също така приходите по проекта трябва да се реализират 

изцяло от подпомогнатите дейности. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

Разясненията се дават по отношение на условията за 

кандидатстване, не съдържат становище относно качеството 

на проектното предложение и са задължителни за всички 

кандидати. 

 

№ 26 

19.09.2018 

E-mail: Boris Petrov <bata2018@abv.bg> 
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Във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.003 от Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г. имаме следните въпроси:  

 

1.В Приложение 4 към табл. Б1  е записано, че данните 

се взимат лицата от ред 1001 на отчета за заетите лица.  

Същевременно в  Раздел 22, т. 2.1, от условията за 

кандидатстване е записано, че се взимат предвид и 

собственик/ци или управител на предприятието 

кандидат.  

Моля за уточнение трябва ли да се включват и посочени 

в код 1400 и код 1600 от Част ІІ на отчета лица при 

попълване на  табл. Б1 от бизнес прана?  

 

2.При положение, че дадено предприятие има 2 

собственици и един управител и това е отразено в отчета 

за заетите лица, то може ли да счита, че 

средносписъчния брой на персонала е 3 човека ?  

3.Възможно ли е по процедурите за услуги и 

производство кандидатите да получат точки за 

едновременно по критерий 1.1 и 1.2 или общо 13т.? 

Благодаря предварително 

Поздрави 

1. За целите на съответствието с критерий за оценка 2.1 

„Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години 

преди датата на кандидатстване“ се взимат предвид както 

средно списъчния брой на персонала, работещ по трудов 

договор  - код 1001, така и броят на работещи собственици – 

код 1600 и брой наети по договор за управление и контрол 

(управители) с код – 1400. 

В таблица Б1 от бизнес плана като стойност на средно 

списъчния брой на персонала следва да се включат данните 

както на код 1001, така и на код 1400 и код 1600 от  Отчет за 

заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи 

за труд (за предприятия съставящи баланс) или Справка 

заети лица (за предприятия несъставящи баланс). 

 

 

2. За доказване на средно списъчен състав на персонала се 

изисква „Отчет за заетите лица, средствата за работна 

заплата и други разходи за труд“ (за предприятия съставящи 

баланс) или „Справка заети лица“ (за предприятия 

несъставящи баланс) за всяка от предходните 3 финансови 

години, предхождащи кандидатстването.  

За целите на съответствието с критерий за оценка 2.1 

„Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години 
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преди датата на кандидатстване“ се взимат предвид както 

средно списъчния брой на персонала, работещ по трудов 

договор  - код 1001, така и броят на работещи собственици – 

код 1600 и брой наети по договор за управление и контрол 

(управители) с код – 1400. 

3. Точките по критерий за оценка 1 „Проекти, подадени от 

кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за 

който кандидатстват“ не могат да надхвърлят 10 т., съгласно 

решение на Комитета за наблюдение от заседание, 

проведено на 28.02.2018 г. 

Моля да имате предвид, че съответствието с   критериите за 

оценка се преценява на база представени документи, 

независимо от отбелязаните критерии за оценка от страна на 

кандидата. В случай, че кандидатът представи 

необходимите документи за съответствие и с двата 

критерия, той заявява по-високият брой точки в приложение 

№ 2 „Основна информация за проектното предложение“. 

№ 27 

19.09.2018 

Захари Руженов   

E-mail: expresinvest@abv.bg 

 

Здравейте,  

във връзка с ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

 

 

 

Закупуването на специализирана техника, която се 

регистрира съгласно Закон за регистрация и контрол на 

земеделската и горската техника е недопустима инвестиция 

mailto:expresinvest@abv.bg


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-

6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

37 
 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г., имам конкретен въпрос и моля за 

конкретен отговор от Вас. 

Според точка  13.3. Недопустими дейности, подточка 

5.5. за инвестиции за закупуване на превозни средства - 

пътни превозни средства, въздухоплавателни средства, 

плавателни съдове и плавателни средства, моторни 

превозни средства, четириколесни моторни превозни 

средства, автомобили, мотоциклети, мотопеди, трактори, 

самоходна земеделска и горска техника, ремаркета, 

полуремаркета и велосипеди; 

 

Допустимо ли е закупуването на специализирана 

техника а именно: Подвижен кран, подвижна вишка или 

подвижна платформа, като специализирана техника за 

проект отнасящ се за извършване на услуги в сферата на 

строителството: 

 

Сектор F СТРОИТЕЛСТВО 

27 
Раздел 

41 
Строителство на сгради 

съгласно т. 55 от раздел 13.3. „Недопустими дейности“ и 

във връзка с т. 14.36 от раздел 27 „Допълнителна 

информация“. В случай че посочената от Вас 

специализирана техника представлява „самоходна техника“ 

по смисъла на т. 12 от ДР на Закон за регистрация и контрол 

на земеделската и горската техника, която е включена в 

определението на т. 14.36.  

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 
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28 
Раздел 

42 
Строителство на съоръжения 

29 
Раздел 

43 

Специализирани строителни 

дейности 
 

№ 28 

19.09.2018 

E-mail: Захари Руженов <expresinvest@abv.bg> 

Здравейте, 

във връзка с ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г., имам конкретен въпрос и моля за 

конкретен отговор от Вас. 

Допустимо ли е да кандидатства фирма която участва в 

обединение с друга фирма, тоест в ДЗЗД? 

Кандидатства само едната фирма а не ДЗЗД-то. 

 

Да, допустимо е, в случай че кандидатът отговаря на 

условията в раздел 11. „Допустими кандидати“ към 

Условията за кандидатстване. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 


