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№, дата на 

получаване 

 

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

№ 1 

07.09.2018 г. 

Maria Sirakova  

e-mail: mariia.sirakova@gmail.com  

 

Здравейте, 

в Насоките за кандидтстване в 13.1. Допустими 

дейности е посочено: 

"2. 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. 1 на Приложение № 18. 

3. Принадлежността на инвестициите към дейностите по 

т.1.1 и/или т.1.2, включени в проектното предложение се 

определя съгласно „Код по КИД – 2008“ от 

Класификация на икономическите дейности (КИД – 

2008) за дейностите, за чието подпомагане се 

При разпределяне на инвестиционните разходи в 

съответствие с допустимите дейности е необходимо да 

спазвате насоките в т. 5, 6 и 7 от раздел 13.1. „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, както следва: 

“5. Инвестиционните разходи, които не попадат и не се 

използват изцяло за дейности в обхвата на т. 1.1 от 

настоящата процедура  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“. 

6. Инвестиционните разходи, които се използват 

едновременно за дейности в обхвата на т. 1.1 и 1.2 се 

разпределят пропорционално към разходите за дейности по 

т. 1.1 и 1.2, в зависимост от относителният дял на разходите, 

които попадат изцяло за дейности по т. 1.1 и съответно т. 

1.2. 

7. В случай на инвестиционни разходи, свързани със СМР, 

които се използват едновременно за дейности в обхвата на 
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кандидатства с проектното предложение съгласно 

Приложение № 18." 

 

Бихте ли разяснили при наличие на инвестиционен 

проект, който включва дейности, допустими от 

Приложение № 18 както от производство, така и от 

сектора на услугите, при разпределяне на съответния 

допустим инвестиционен разход, какво вземате в 

предвид  финансовият размер (остойностен на база КСС) 

на заявеният разход или разхода в обем спрямо общия 

инвестиционен проект. 

Благодаря за разясненията. 

т. 1.1 и 1.2 е необходимо да се представят отделни 

количествени сметки за обектите/активите използвани за 

дейности по т. 1.1 и съответно за дейности по т. 1.2, 

придружени от обяснителна записка и заверени от 

проектант. Инвестиционните разходи, които не могат 

еднозначно да бъдат определени за коя  от дейностите се 

отнасят, се разпределят пропорционално към разходите за 

дейности по т. 1.1 и 1.2 в зависимост от относителният дял 

на разходите, които попадат изцяло за дейности по т. 1.1 и 

съответно т. 1.2.”. 

 

№ 2 

08.09.2018 г. 

 

Maria Sirakova  

e-mail: mariia.sirakova@gmail.com 

Здравейте, 

в Насоките за кандидатстване по процедурата е 

посочено в 13.1. Допустими разходи, точка 1.3. "1.3. 

Закупуване на земя, необходима за изпълнение на 

проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране 

на сгради, помещения и други недвижими материални 

активи, предназначени за инвестиционните дейности  на 

територията на селски район съгласно Приложение № 

 

 

 

Закупуване на земя за целите на инвестицията, съгласно т. 

1.3 от раздел 14.1. „Допустими разходи“, с която 

възнамерявате да кандидатствате, не са допустими, в случай 

че са извършени преди датата на подаване на проектното 

предложение. 

mailto:mariia.sirakova@gmail.com
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1;" 

като в т.4. се уточнява, че "4. Разходите са допустими 

само ако са извършени след подаване на формуляра за 

кандидатстване, с изключение на общите разходи по т. 

1.6.", 

така излиза, че закупуването на земя, необходима за 

изпълнение на проекта е недопустим разход при 

проекти, които предполагат инвестиционно проектиране 

и кандидатите са закупили земята за тази цел преди 

подаване на формуляра за кандидатстване.  

Моля да уточните, ако земята е закупена през 2017 

година и е собственост на кандидата, изготвен и 

съгласуван е инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ 

във връзка с изграждане на сгради, помещения и др. (без 

земя това няма как да се случи, земята е необходима за 

изпълнение на проекта), ще бъде ли допустим разход 

след като правите уточнение в т.4., където изключение 

посочвате само разходите по т.1.6. Логично е 

изключение да бъдат и разходите по т.1.3. 

Благодаря 

Мария Петкова 
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№ 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 

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 

 

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 

„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 

mailto:credo5@abv.bg
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прието, че превозните средства са недопустими за 

подпомагане по мярката, както и източника на 

дефиниция за "превозни средства" 

Благодаря 

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“. 

№ 4 

10.9.2018 

Ognyan Angelov  

e-mail: angelov1999@abv.bg 

 

Здравейте, 

по повод  процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.004  „Производство на продукти, които не са включени 

в Приложение 1 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз” по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 

г. имам следния въпрос. 

Фирмата кандидат е регистриран земеделски 

производител с основен код на дейност производство на 

боза и допълнителен код на дейност -растениевъдство.  

 

Въпрос 1. Моля за вашето становище фирмата отговаря 

 

 

 

 

Всички кандидати - земеделски стопани трябва да отговарят 

на условията, описани в раздел 11.1. Критерии за 

допустимост на кандидатите, т.4, буква "в" от Условията за 

кандидатстване – в случай, че кандидатът не е 

микропредприятие, той трябва да докаже доход от 

земеделската си дейност над 50% от общите си приходи. 

Приходите от продажба на боза не представляват приходи 

от земеделска дейност, тъй като не попадат в обхвата на т. 

14.20 „Преработка на селскостопански продукти“ от раздел 

27 „Допълнителна информация“. 

В случай, че кандидатът е регистриран земеделски стопанин 

mailto:angelov1999@abv.bg
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ли на изискванията на  т. 11.1. Критерии за допустимост 

на кандидатите, т.4, буква "в" от насоките за 

кандидатстване по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.004, като се вземе в предвид, че над 

50% от приходите на дружеството са от производство на 

боза в която основна суровина е мека пшеница. 

Въпрос 2. Моля за вашето становище продукта "боза" 

попада ли в обхвата на продукти, които са включени в 

Приложение 1 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз като се вземе в предвид ,че основна 

суровина в производството  на "боза" е земеделски 

продукт - пшеница. 

Поздрави 

Огнян Ангелов 

и не е микропредприятие, но приходите от земеделската му 

дейност са 50% или по-малко, той не е допустим за 

подпомагане по процедурата.  

Производството на боза е допустима дейност по 

процедурата, като продукт, който не е включен в 

приложение 1 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз. 

№ 5 

12.9.2018 

 Maria Sirakova  

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, 

 

 

 

 

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 

mailto:mariia.sirakova@gmail.com
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задължително подписва собственоръчно и подпечатва 

всяка страница от бизнес плана". 

В Условията за кандидатстване в т.24. Списък на 

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 

документи за кандидати земеделски стопани“. 
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има само, когато проектното предложение се подава от 

упълномощено лице. 

Моля да уточните това разминаване. 

Благодаря 

Мария Петкова 

 

№ 6 

12.9.2018 

Lubo Donchev  

e-mail: lubo2806@gmail.com 

 

Здравейе, 

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

кандидатства в качестовото 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. 

№ 7 

12.9.2018 

e-mail: Maria Sirakova <mariia.sirakova@gmail.com> 

 

Здравейте, 

 

 

 

mailto:lubo2806@gmail.com
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Условието за допустимост на кандидата -допустими са 

микропредприятия (по чл.3,ал.3 от ЗМСП), което 

условие следва да се съблюдава към датата на 

кандидатстване и към датата на сключване на 

административен договор. С изпълнение на проектното 

предложение следва ли кандидата да отговаря също на 

това условие, да бъде микропредпирятие. Въпросът ми е 

свързан и с предвиждането на разкриване на нови 

работни места по проекта -10 на брой или повече, но 

заедно със съществуващите такива, след изпълнение на 

проекта, общия брой работни места за кандидата ще е 

над 10 броя. В този смисъл, моля да потвърдите, че 

условието за микропредприятие  се съблюдава само и 

единствено на етап кандидатстване и на етап подписване 

на административен договор. 

Благодаря 

Мария Петкова 

Кандидатите микропредприятия, които не са регистрирани 

земеделски стопани, трябва да отговарят на условието за 

микропредприятие съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от 

Закон за малките и средните предприятия, както към датата 

на кандидатстване с проектното предложение, така и към 

датата на сключване на административния договор. След 

сключване на административния договор бенефициентът 

няма задължение да остане микропредприятие. 

 

№ 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: 

 

 

Кандидатите доказват потенциал за изпълнение на проекта, 

като изчисляват средноаритметичен размер на оперативната 

печалба за последните 3 завършени финансови години 
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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". 

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 

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“.  

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 

13.09.2018 

E-mail: Tereza Preslavska <tpreslavska@epconsulting.bg> 

 

Здравейте, 

във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.004 по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г., имам 

следните въпроси: 

 

 

 

1. В т. 2 от раздел 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите“ е поставено ограничение на стойностите на 

конкретни разходи, като част от разходите по т. 1.6 от 

раздел 14.1 „Допустими разходи“, което като сума в 

процентно отношение е 11%.  Изредените в т. 2 от раздел 

14.2 „Условия за допустимост на разходите“ разходи не са 
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1. В част допустими разходи – общи разходи, 

максимално допустимия размер е 12% от 

инвестиционните, както следва: 

- 5% за услуги, свързани с подготовката и управлението 

на проекта 

- 2,5% за разходи за изготвяне на технически и/или 

работен проект, включително и изготвяне на 

технологичен проект, свързан с допустимите 

инвестиционни разходи по проекта 

- 1% за разходи за строителен надзор, свързан с 

допустимите инвестиционни разходи по проекта   

- 2,5% за хонорари на архитекти, инженери и 

консултанти, хонорари, свързани с консултации относно 

екологичната и икономическата устойчивост, 

включително проучвания за техническа осъществимост, 

за енергийно обследване, оценка на въздействието върху 

околната среда, свързани с допустимите инвестиционни 

разходи по проекта.  

Как максимално допустимият размер е 12%, когато 

сбора на изброените допустими разходи от разбивката е 

11%? 

 

изчерпателни и не покриват всички хипотези за общи 

разходи, максималният размер на които е 12 на сто от 

сумата на допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3,1.4 и 1.5 от 

раздел 14.1 „Допустими разходи“.  

 

2. 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. 

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“. 

3. Във връзка с изпълнение на критериите за подбор, за 

които кандидатът е получил предимство при оценка на 

проекнтот предложение, следва да се запознаете както с 

проекта на административен договор, така и с условията по 

т. 9 от Условията за изпълнение. Обръщаме Ви внимание, че 

съгласно чл. 9, ал. 2 от проекта на Административен 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 
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2. Защо в калкулацията за EBITDA в Приложение №21 

„Изчисление на средноаритметичен размер на 

оперативната печалба“ се включва ред 10500„Други 

разходи“, а не само оперативните? Не би ли следвало в 

такъв случай да се включва и ред 15400 „Други 

приходи“? 

 

3. Правилно ли е нашето разбиране, че, ако в бизнес 

планът е заложено създаване на нови 10 работни места 

по отношение на критерий за подбор „Проекти, 

създаващи нови работни места“, а кандидатът изпълни 9 

от тях, при помощ от 391 160 лева (200 000 евро), 

финансовата корекция ще бъде в размер на 11 734,80 

лева (за назначаване на един човек по-малко) или 3%? 

 

Благодаря предварително! 

Поздрави, 

Tereza Preslavska 

договор, Фондът има право да откаже пълно или частично 

изплащане на финансовата помощ, както и да изиска 

възстановяване на част или цялата помощ (ако такава е 

изплатена), при наличие на някое от обстоятелствата, 

изредени в тази алинея. 

№ 10 

13.09.2018 

E-mail: Спас Кацаров sigen@abv.bg 

 

Здравейте, 

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

 

 

 

Одобреният инвестиционен проект, съгласно т. 15 от раздел 

mailto:sigen@abv.bg
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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 

 

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 

представят при поискване. 

№ 11 

13.09.2018 

E-mail: Nikol Dim [mailto:nddimitrova@yahoo.com]  

 

Здравейте, 

Дружеството ни се занимава с производство и пласмент 

на чай, който приготвяме от закупени сушени билки, 

които миксираме и пакетираме по специални рецептури.  

Бихме искали да разширим дейността си като изградим 

собствена производствена база. Допустим кандидат ли 

 

 

Съгласно т. 3 от раздел 13.1 „Допустими дейности“, 

принадлежността на инвестициите към дейностите по т.1.1 

и/или т.1.2, включени в 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 
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сме по ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 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. 

  

Съгласно Условията за кандидатстване, раздел 13.1. 

Допустими дейности, „1. Подпомагат се проекти за 

инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени 

към: Производство на продукти, които не са включени в 

Приложение I от Договора за функционирането на 

Европейския съюз“. В  раздел 13.3 Недопустими 

дейности, в т. 1 е описано, обаче че „. Не се подпомагат 

по процедурата чрез подбор и дейности, при които 

резултатът от тях е продукт извън Приложение I от 

Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно Приложение № 5, и същите са допустими за 

подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма 

предложение съгласно Приложение № 18. Производството 

на чай фигурира в код 10.83 „Преработка на кафе и чай“ по 

КИД-2008, като този код не е включен в допустимите за 

подпомагане сектори. 
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за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Производството на чай, присъства в приложение I от 

договора за функционирането на Европейския съюз, но е 

изключено за подпомагане от подмярка 4.2., т.к. се 

преработва вече веднъж преработен продукт, а именно 

сушени диви билки. С оглед на спазване на принципа на 

демаркация една дейност не може да се подпомага от 

няколко източника на финансиране. Дейността на 

дружеството ни не е допустима по подмярка 4.2. по 

ПРСР 2014-2020, както и по ОПИК 2014-2020, т.к. 

дружеството е микро предприятие, регистрирано в 

селски район.  

Моля за Вашето становище допустима ли е, така 

описаната инвестиция по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 

г. 

 

№ 12 

13.08.2018 

 

E-mail: Милена Шопова [mailto:milena97@abv.bg]  

 

Subject: Процедура за подбор № BG06RDNP001-6.004 

„Производство на продукти, които не са включени в 

Приложение 1 от Договора за функционирането на 

 

Във връзка с поставения от Вас въпрос следва да имате 

предвид задълженията на бенефициента съгласно т. 9 от 

част 2 „Ангажименти и други задължения на 

бенефициентите“ към раздел II. „Критерии за допустимост, 
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Европейския съюз” 

 

Уважаеми дами и господа,  

Във връзка с намерението ни за кандидатстване по 

процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004  

„Производство на продукти, които не са включени в 

Приложение 1 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз” по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 

г., моля, отговорете на следния въпрос: 

 

Кандидатът предвижда проектното предложение да 

включва изграждане на производствено хале. По 

предписане на ЧЕЗ кандидатът следва да изгради 

трафопост.  

Ще приемете ли за допустим разход включването на 

строителството на трафопоста в проектното 

предложение ? 

 

Предварително благодаря! 

Милена Шопова 

ангажименти и други задължения на бенефициентите“ от  

Условията за изпълнение. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

№ 13 E-mail: RP Partners [mailto:rp.partners.prsr@gmail.com]  

 

 

mailto:rp.partners.prsr@gmail.com
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18.09.2018 Във връзка с  Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.004 „Производство на продукти, които не са включени 

в Приложение 1 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 

г.“ и предвид разпоредбите на раздел 13.3. Недопустими 

дейности т. 1 и т. 2 от Условията за кандидатстване, а 

именно:  

1. В рамките на процедурата не се финансират 

дейности, които водят до осъществяване на 

селскостопанска дейност или резултатът от 

дейността е продукт, включен в Приложение I от 

Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно Приложение № 5. Не се подпомагат по 

процедурата чрез подбор и дейности, при които 

резултатът от тях е продукт извън Приложение I от 

Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно Приложение № 5, и същите са допустими за 

подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

2. В рамките на процедурата не се финансират 

 

Обръщаме Ви внимание, че принадлежността на 

инвестициите към дейностите по т. 1.1 и/или т. 1.2 от раздел 

13.1 „Допустими дейности“, 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. 

В случай, че дейността по проектното предложение не 

попада в Приложение № 18 към Условията за 

кандидатстване, дейностите по преработка на диворастящи 

плодове и гъби не са допустими. 

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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инвестиции насочени към дейности, които се 

финансират по подмярка  8.6 „Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработка, 

мобилизиране и търговията с горски продукти“ от 

мярка 8 „Инвестиции в развитие на горски територии и 

подобряване жизнеспособността на горите“, 

включително дейности, описани в Приложение № 6. 

Възниква следния въпрос: Допустими ли са за 

финансиране по горецитираната процедура дейности и 

разходи свързани с дейност по преработка на 

диворастящи видове растения и гъби, предвид това, че 

се явяват недопустими за финансиране в подмерки 4.2 и 

8.6 от ПРСР ? 

Предварително Ви Благодарим!  

№ 14 

18.09.2018 

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

Subject: Разяснения по документите и условията за 

предоставяне на финансова помощ 

 

Здравейте, 

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

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

от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЗУСЕСИФ), кандидатите в процедура за подбор на 

проектни предложения може да искат разяснения по 

условията за кандидатстване и условията за изпълнение в 

срок до три седмици преди изтичането на срока за 
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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! 

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 

на  Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Европейските структурни и инвестиционни 
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фондове: www.eufunds.bg. 

№ 15 

19.09.2018 

E-mail: Irina Kacheva irinakacheva@abv.bg 

Subject: Процедура BG06RDNP001-6.004 

 

Здравейте, 

Бих искала да задам следните въпроси:  

Регистрирано през 2018 г. микропредприятие (ЕООД) с 

управител и собственик самоосигуряващо се лице 

регистриран земеделски стопанин от 2015 г.  

• Има ли изискване за земеделския стопанин по 

отношение на доход над 50% от земеделска дейност за 

2017 г. и 8000 евро СПО? 

• Какъв е максималният размер на допустимите 

разходи по проекта, като се има предвид, че 

дружеството е регистрирано през 2018 г.  

  

Поздрави, 

Ирина Къчева 

 

В случай, че кандидатът е ЕООД, което не е регистриран 

земеделски стопанин, той трябва да отговаря на условията 

на т. 2 и т. 3 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“. В случай, че кандидатът ЕООД е земеделски 

стопанин, той трябва да отговаря на условията на т. 2, 3, 4 и 

5 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“. 

Максималният размер на допустимите разходи за един 

проект за всички кандидати е 1 173 480 лв.  

 

 

 

mailto:irinakacheva@abv.bg

