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Публикувано на 23.11.2018 г. 

№, дата на 

получаване 

 

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

№ 1 

12.09.2018 г. 

 

Krasimir Kochos kkochos@abv.bg 

 

Във връзка с кандидатстване с проект , съгл. Процедура 

чрез подбор № 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.имаме следния въпрос :  

В т. 22. Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения е записано : 

 

2.2 Проекти, включващи демонстрационни дейности

 Точки по критерия се присъждат на проекти, 

които предвиждат инвестиция за изграждане и/или 

оборудване на обособено помещение или част от него за 

демонстрация на занаятчийската дейност. 10 

 

Допустимо ли е получаване на тези 10 точки от 

кандидат, който достави и оборудва временен , 

преместваем обект / панаирна къщичка /, която да бъде 

 

 

Проекти, които предвиждат инвестиция за изграждане и/или 

оборудване на обособено помещение или част от него за 

демонстрация на занаятчийската дейност ще получат точки 

по критерий 2.2 „Проекти, включващи демонстрационни 

дейности“. Обръщаме Ви внимание, че съгласно т. 5.4 от 

раздел 13.3 „Недопустими дейности“, не са допустими 

инвестиции, насочени към туристически дейности по 

смисъла на Закона за туризма. 

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. 

mailto:kkochos@abv.bg
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ползвана периодично - при провеждане на панаири, 

фестивали, събори и др. 

Къщичката ще бъде оборудвана с занаятчийски  ръчни 

инструменти и машини и ще се използват за 

демонстрации и обучение на туристи и гости ,на 

провежданите мероприятия, в съответните занаятчийски 

дейности. 

Поздрави ! 

Красимир Кочос 

№ 2 

13.09.2018 

E-mail: Спас Кацаров 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.  

 

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 

mailto:sigen@abv.bg
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С уважение, 

Спас Кацаров 

 

документите се съхраняват от кандидата/бенефициента и се 

представят при поискване. 

№ 3 

13.09.2018 

E-mail: Елка Димитрова [mailto:edimitrovae@gmail.com]  

 

Здравейте, 

С нетърпение очаквахме (аз и моя брат-занаятчия), 

отварянето на програмата. Но след разглеждане на 

изискуемите документи, възникват въпроси, а именно: 

Земята/имота, документацията, проект, разрешение за 

строеж, разходи за архитекти и т.н. са на фирмата ми. А 

брат ми е занаятчия, упражнява дейност нает на трудов 

договор в друго предприятие, но има майсторско 

свидетелство. 

Искаме да направим занаятчийски комплекс, да развива 

тази дейност сам да работи за себе си, а аз да му 

помагам.  

Кой трябва да кандидатства и как да ползваме проекта, 

за който сме вложили пари, време и труд.  

Проекта е готов, платили сме, но всичко е на името на 

фирмата ми. Според документите, предимство се дава на 

занаятчията, но нищо не е на негово име. Ще му 

направим регистрация в регистъра на Булстат, но как да 

 

Във връзка с Вашето запитване Ви обръщам внимание, че 

съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ, кандидатите по 

процедурата могат да искат разяснение по Условията за 

кандидатстване и Условията за изпълнение, като 

разясненията се утвърждават от ръководителя на 

Управляващия орган, не съдържат становище относно 

качеството на проектното предложение и са задължителни 

за всички кандидати.   

В условията за кандидатстване може да се запознаете с  

допустимите кандидати, допустимите дейности и разходи 

по процедурата, както и изискуемите към проектното 

предложение документи. 

Пълният пакет документи по процедура за подбор на 

проектни предложения №  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: 
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ползваме проекта, за който сме изгубили една година да 

се случи и много разходи? Как ще се признаят тези 

разходи? Как може да се ползва този проект? 

Отново затваряте вратите на "малкия" човек, който има 

желание с честен труд да се развива. Изтеглили сме 

кредити за да платим за проект, закупуване на земя и т.н. 

и накрая критериите са направени за определени хора. 

Искам ясен и официален отговор със стъпките, които 

следва да направим за да използваме проекта, за който 

сме вложили време и пари и сме го правили с голямо 

желание. Да са посочени документите, които трябва да 

приложим, за да ни се признават разходите и проекта. 

Очаквам вашият отговор! 

Поздрави 

https://eumis2020.government.bg, на Министерството на 

земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg  и 

на  Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове: www.eufunds.bg. 

№ 4 

15.09.2018 

 E-mail: stan ki [mailto:stanki82@abv.bg]  

 

Здравейте,  

във връзка с  Процедура чрез подбор № 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. бихме 

желали да получим следните разяснения: 

Доколко би бил допустим кандидат, който представлява 

 

 

Читалищата не са допустими кандидати съгласно раздел 11. 

„Допустими кандидати“ към Условията за кандидатстване. 
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ЧИТАЛИЩЕ, вписано в регистър БУЛСТАТ по реда на 

чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. 

Читалището е регистрирано като субект, който има 

право да извършва търговска дейност и да реализира 

печалби от занаятчийска дейност. 

Благодаря предварително. 

№ 5 

17.09.2018 

 E-mail: Stiliana Sabeva [mailto:likvidator725@gmail.com]  

Subject: Въпрос по процедура BG06RDNP001-6.002 

 

Здравейте, 

Във връзка с кандидатстването по отворената процедура 

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., имам следния казус, по който бих искала да получа 

разяснения: 

Ситуацията е следната:  

- регистрирана през 2015 г. фирма – ООД, от м. март 

2018 вече е преобразувано в ЕООД, като ЕИК не е 

променян. Едноличният собственик е и управител, който 

като физическо лице от 2007 г.  е майстор на  народните 

художествени занаяти – майсторско свидетелство, 

издадено  от Задруга на майсторите на  художествени 

 

 

 

 

1. Допустими кандидати по процедурата могат да бъдат 

само физически лица, регистрирани по Закона за занаятите 

като упражняващи занаят/и след вписване в регистър 

БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за 

регистър БУЛСТАТ. Юридически лица, регистрирани по 

Търговския закон не са допустими кандидати. 

 

2. Кандидатите трябва да отговарят на определението за 

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

ЗМСП, като се взимат предвид условията на т. 16 от раздел 

16 „Приложим режим на минимални/държавни помощи“ 

във връзка със свързаните предприятия на кандидата. 

Няма ограничение за кандидатстване на физическото лице – 
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занаяти, а от м. септември 2018 г. има регистрация в 

Националната занаятчийска камара и  вписване  в 

регистъра на Регионална занаятчийска камара по  занаят 

№15 - Изработване на художествени тъкани – майстор. 

Чрез фирмата се произвеждат и продават занаятчийските 

изделия. 

Фирмата е собственик от 2015 г.на сгради , като идеята е 

за изграждане на център за занаяти. 

Седалището на фирмата е в селска община, както и 

адресната регистрация на физическото лице-майстор на 

художествени занаяти. 

Въпросите са следните: 

Съгласно Условията за кандидатстване за безвъзмездна 

финансова помощ могат да кандидатстват физически 

лица, регистрирани по Закона за занаятите като 

упражняващи занаят/и след вписване в регистър 

БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за 

регистър БУЛСТАТ. Кандидатите трябва да отговарят 

на определението за микропредприятие, съгласно 

дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП. 

1.     Възможно ли е да се кандидатства с едноличното 

дружество с ограничена отговорност ЕООД на 

занаятчията, при условие, че той е едноличен собственик 

занаятчия в описания от Вас случай. 
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и управител. 

2.     Допустимо ли е да кандидатства физическото лице- 

майстор, което в същото време е едноличен собственик 

и управител на ЕООД със същия предмет на дейност. 

Поздрави! 

Ст.Събев 

№ 6 

16.09.2018 

E-mail:  Тинка Иванова [mailto:tinka_ivanova87@abv.bg] 

 

Здравейте, от Януари подготвям документи за 

кандидатстване по мярката, идеята е да се занимавам с 

децата и възрастни, който да изучават различни занаяти 

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! 

 

 

 

Допустимите разходи по процедурата са описани в раздел 

14.1. „Допустими разходи“ към условията за 

кандидатстване. Разходите за подготовка на проектното 

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. 

mailto:tinka_ivanova87@abv.bg
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№ 7 

18.09.2018 

 E-mail:  Eva Veselinova [mailto:eva_veselinova_@abv.bg]  

Subject: въпрос техническа грешка приложение 20 мярка 

6.4. Занаяти 

 

Във връзка с Процедура чрез подбор № 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.: 

 - В Приложение № 20 Декларация за нередности, част 

от Приложения за попълване към условия за 

кандидатстване е цитирано друго наименование на 

процедурата (...„Развитие на услуги във всички сектори 

и други неземеделски дейности“....).  

 

Моля, да предприемете мерки въпросното приложение 

да бъде корегирано и качено в ИСУН. 

 

 

Във връзка с установената от Вас техническа грешка в 

Приложение № 20 към Условията за кандидатстване Ви 

информирам, че при попълване на декларацията за 

нередности трябва да изпишете коректно номера и 

наименованието на процедурата, а именно № 

BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към развитие 

на занаяти“.  

№ 8 

18.09.2018 

E-mail:  Eva Veselinova [mailto:eva_veselinova_@abv.bg]  

Sent: Tuesday, September 18, 2018 3:03 PM 

To: RSR Information 

Subject: Въпроси мярка 6.4. Занаяти 

 

Във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.002 “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ 

 

 

В Приложение 2. Основна информация за проектното 

предложение, в Раздел VIII. Декларация за нередности, 

кандидатите следва да посочат броя на декларациите 

(Приложение 20), които подават. В Раздел X. Декларация за 

размера на получената минимална помощ от същото 
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по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.: 

Приложение №15 Декларация за минимални и държавни 

помощи и Приложение №20 Декларация за нередности, 

които са част от документите за попълване към 

условията за кандидатстване по гореспоменатата 

процедура, не са описани в т.24  Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване от Условията за 

кандидатстване, а също така не са включени в полето 

"Вид" от секция 12 Прикачени електронно подписани 

документи във Електронния формуляр в ИСУН. 

 

Моля да предприемете необходимите действия и двете 

Декларации да бъдат добавени в секция 12 от 

Електронния формуляр в ИСУН.  

 

В случай, че не това не може да бъде направено, моля да 

дадете насоки как да се опишат тези декларации в 

Електронния формуляр в ИСУН- какво следва да се 

избере от полето "Вид", секция 12 от Електронния 

формуляр за кандидатстване в ИСУН, при положение, че 

към момента конкретните наименования на 

декларациите не са включени, а в полето не може да 

приложение, кандидатите отбелязват прилагането на 

декларацията по Приложение 15. В тази връзка, от полето 

"Вид" на секция 12 от Електронния формуляр за 

кандидатстване в ИСУН кандидатите следва да изберат "1.2. 

Основната информация за проектното предложение („pdf” 

или „jpg“)" и да прикачат декларациите (Приложения 15 и 

20). 
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бъде вписан текст или да остане празно, защото 

системата дава грешка? 

№ 9 

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 

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! 

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 

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.,  
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(Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и 

приложенията към тях).  

е публикуван на интернет адреса на ИСУН 2020: 

https://eumis2020.government.bg, на   Министерството на 

земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg  и 

на  Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове: www.eufunds.bg.  

№ 10 

19.09.2018 

 

E-mail: Krasimir Kochos <kkochos@abv.bg> 

Във връзка с кандидатстване с проект , съгл.  Процедура 

чрез подбор № 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. 

Здравейте отново, 

Допълвам и разширявам въпроса си от 12.09.2018 г. 

..........№ 1 

Цитат от отговор на Въпрос 1  

Проекти, които предвиждат инвестиция за изграждане 

и/или оборудване на обособено помещение или част от 

него за демонстрация на занаятчийската дейност ще 

получат точки по критерий 2.2 „Проекти, включващи 

демонстрационни дейности“. Обръщаме Ви внимание, 

 

 

Съгласно критерий 2.2 „Проекти, включващи 

демонстрационни дейности“ точки се присъждат на 

проекти, които предвиждат инвестиция за изграждане и/или 

оборудване на обособено помещение или част от него за 

демонстрация на занаятчийската дейност.  

В допълнение следва да имате предвид, че по процедурата 

се подпомагат дейности, посочени в раздел 13.1 „Допустими 

дейности“, които отговарят на условията за допустимост в 

раздел 13.2 „ Условия за допустимост на дейностите“. 

Съгласно раздел 21 „Ред за оценяване на проектните 

предложения“ същите се оценяват от оценителна комисия, 

при спазване на посочения ред. 

 

http://www.mzh.government.bg/
http://www.eufunds.bg/
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че съгласно т. 5.4 от раздел 13.3 „Недопустими 

дейности“, не са допустими инвестиции, насочени към 

туристически дейности по смисъла на Закона за туризма. 

Цитат:  

ЗАКОН за туризма Обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., в 

сила от 26.03.2013 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила 

от 2.08.2013 г., доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., изм., бр. 40 

от 13.05.2014 г., бр. 9 от 3.02.2015 г., в сила от 3.02.2015 

г., доп., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм., бр. 79 от 13.10.2015 

г., в сила от 1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 20 от 15.03.2016 

г., в сила от 15.03.2016 г., изм., бр. 43 от 7.06.2016 г., бр. 

59 от 29.07.2016 г., в сила от 1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 

75 от 27.09.2016 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 

18.07.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г., бр. 96 от 1.12.2017 

г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 37 от 4.05.2018 

г., в сила от 4.05.2018 г. 

………………………………………………………. 

Чл. 3. (1) Туристически дейности са:  

1. туроператорската и туристическата агентска дейност;  

2. хотелиерството;  

3. ресторантьорството;  

4. предоставянето на тематично ориентирани 

допълнителни туристически услуги в областта на 
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морския, ски, културния, балнео, СПА, уелнес, селския, 

винения, еко, конгресния, детския и младежкия, 

приключенския, спортния, ловния, голф и други видове 

туризъм;  

5. предоставянето на екскурзоводски услуги, воденето 

на туристи в планинска и природна среда и 

предоставянето на услуги за спорт. 

  

Приветстваме възможността стари , народни занаяти да 

бъдат възродени с помощта на тази Програма : 

….Точки по критерия се присъждат на проекти, 

насочени изцяло към занаяти от група Народни 

художествени занаяти, съгласно Приложение № 1 към 

чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за занаятите: 

1. Художествена обработка на кожа 

2. Изработване на изделия от кожа 

3. Изработване на накити 

4. Изработване на изделия от ковано желязо 

5. Художествено леене 

6. Звънчарство 

7. Ножарство 

8. Изработване и ремонт на старинно оръжие 

9. Везбарство 
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10. Художествено плетиво 

11. Изработване на национални кукли 

12. Изработване на художествена керамика 

13. Грънчарство 

14. Художествена обработка на дърво и дърворезба 

15. Изработване на художествени тъкани 

16. Гайтанджийство 

17. Изработване на национални костюми 

18. Изработване и ремонт на български народни 

музикални инструменти 

19. Художествена обработка на камък 

20. Бакърджийство (медникарство) 

21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, 

копаничарство 

22. Ръчно килимарство 

Въпрос :  

Всички знаем , че занаятите са стотици и, че това е 

гръбнака на икономиката  /справка Германия / . Тези 22 

броя занаяти , които получават допълнителен бонус са 

част от нашата култура и история. Те НЕ са т.н.р 

„индустриализирани” / фризьорство, ремонт на перални, 

вулканизатори и пр/ .  

И затова въпросът е : Как ще подпомогнем ТЕЗИ 
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занаятчии при положение , че тяхната продукция е 

насочена към гости на територията ! Просто такъв е 

таргета! 

1.      Бихте ли дали дефиниция на демонстрационни 

дейности ? 

2.      Мислите ли , че ако направя демонстрационен 

център в Горно Нанагорнище, в края на селото,  

проектът ми ще има смисъл? 

3.      Какъв ще е проблема на майстор-грънчар/звънар/ 

килимар – регистриран в селски район да направи 

подвижна демонстрационна работилница-магазин за 

неговите продукти с цел : продажба на изготвените в 

стационарната му работилница и демонстриране на 

занаята в подвижната такава….отново базирана в 

селската територия? 

Смятам , че никой няма полза от „йезуитски отговори” 

…. За първи път тази прослойка може да кандидатства 

,без да се състезава с „къщи за гости и хотели” и 

„фотоволтаици”! 

Хубав ден ! 

Красимир Кочос 

№ 11 

20.09.2018 г. 

Петя Комитова pkomitova@abv.bg 

Здравейте, 

 

 

mailto:pkomitova@abv.bg
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 Във връзка с  подготовка за кандидатстване по обявената 

процедура за подбор №BG06RDNP001-6.002 

„Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по 

подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г.“ имаме следните въпроси: 

1.Ще се счита ли за допустим кандитат който е 

регистриран да развива занаятчийска дейност през 

2018г? 

2.Как следва да се разбира написаното в 11.2. Критерий 

за недопустимост на кандидатите, т. 9 ” Финансовата 

помощ не се предоставя на кандидати/бенефициенти на 

помощта, които не са независими предприятия по 

смисъла на чл. 4, ал. 2 от 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 подмярка 6.4.1 по ПРСР 2014 – 2020 г., включително 

с цел получаване на финансова помощ в размер, 

надвишаващ посочените по тези условия максимални 

размери.” –  когато става въпрос за развитие на занаяти 

от майстори които са независими предприятия, но са 

регистрирани да развиват занаятчийска дейност през 

1. Съгласно раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от условията за кандидатстване, няма изрично 

изисква за минимален срок за регистрация и извършване на 

дейност на кандидатите, преди подаване на проектното 

предложение, но същите следва да отговарят на 

изискванията в посочения раздел към момента на 

кандидатстване с проектното предложение. 

2. 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. 

 

 

 

 

3. Съгласно раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от условията за кандидатстване, няма изрично 

изискване кога преди датата на кандидатстване да е 
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2018г.? 

3.Има ли изискване кога да е придобито майсторското 

свидетелство, когато става въпрос за развитие на занаяти 

от майстори? 

4.Как следва да се процедира при положение, че в 

проектното предложение са предвидени за 

възстановяване разходи за закупуване на земя и сгради 

за развитие на занаятчийска дейност? 

 Съгласно Условията за кандидатстване същите са 

посочени в т.14 като допустими разходи в т.1.3 и 1.4.  но 

при положение, че са  извършени след подаване на 

проектното предложение  - в т.14.2. е посочено, че „ 5. 

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на 

разходите по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ 

са допустими за подпомагане, ако са извършени след 

подаване на проектното предложение, независимо дали 

всички свързани с тях плащания са направени.....”  . 

Същевременно с това в т. 24. Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване, т.9  е 

посочено, че към проектното предложение с което се 

кандидатства следва да се приложи „9. Документ за 

собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, 

обект на инвестицията (представя се в случаите, когато 

придобито майсторското свидетелство. 

 

4. Закупуване на земя  и сгради, необходими за 

изпълнението на проекта са допустими разходи, в случай че 

са предназначени за производствени дейности на 

територията на селски район съгласно Приложение № 1 от 

условията за кандидатстване, но същите не са допустими за 

подпомагане, ако са извършени преди датата на подаване на 

проектното предложение. 

Документите към проектното предложение следва да са 

съобразени с раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ от условията за 

кандидатстване.  Към датата на кандидатстване се прилага 

Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на 

месеца, предхождащ датата на подаване на проектното 

предложение. 
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проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на 

кандидата). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. „  . 

Какъв документ за собственост следва да се приложи, 

като към момента на кандидатстване, все още разходът 

не е направен и акта за собственост няма да бъде на 

името на кандидата? Ще се счита ли за допустимо ако 

към проектното предложение бъде приложен 

предварителен договор за закупуване на земя и сгради?  

Поздрави! 

№ 12 

26.09.2018 г. 

Boris Borisov bobo_1973@abv.bg 

 

Уважаеми господа,  

 

Здравейте прави ми впечатление от поставените въпроси 

на кандидатите - че вашите отговори се позовават на 

публикуваните Условия за кандидатстване по трите 

направления Услуги, Занаят и Производство. 

В случай че всеки от нас се позовал на това което е 

посочено като изисквания по Условията и имаме 

конкретен въпрос по процедурата, ще Ви помоля да не 

бягате от конкретика във вашите компетентни отговори 

позовавайки се на разписаните Условия и да цитирате 

точки и регламенти от Условията. Достатъчно сме 

 

 

 

 

1. 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“. 

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

към Условията за кандидатстване за изчисление на 

mailto:bobo_1973@abv.bg
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грамотни да ги прочетем и бихме желали след като Ви е 

поставен въпрос да ни отговорите както подобава - а не 

да цитирате от Условията точки и абзаци .... 

 

Въпрос 1.  Приложение 21 как да го ползваме със 

поправена формула 

ROUND(AVERAGE(B15;C15;D15);2) или 

ROUND(AVERAGE((B15+C15+D15)/3);2), от насоките 

за кандидадстване.  

Въпрос 2. Допустим разход ли е изграждане на 

трафопост към  производствено хале по самата 

процедура 6.4.1. - производство. 

 

Благодаря предварително за вашето компетентно 

отношение! 

 

Борис Борисов 

Борисов и Сие ЕООД 

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). 

2. 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, 

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 

26.09.2018 г. 

nikolai kolev nikol_nkk@abv.bg 

Относно: Инвестиционен проект, изработен във фаза 

„Технически проект“ или „Работен проект“.Представя се 

във формат „pdf“, „jpg“, „zip“, „rar“.  

Поради проблеми със сканирането, може ли в „pdf“ без 

 

Съгласно условията за кандидатстване, кандидатите 

представят одобрен инвестиционен проект, в съответствия с 

условията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти, в тази връзка 

mailto:nikol_nkk@abv.bg
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подписи на проектанти , т.е. извлечение от софтуера за 

проектиране, като представяме и издадено разрешения 

за строеж. 

 

с поздрав: Николай Колев  

представения във формат „pdf“ или „jpg“, „zip“ или „rar“ 

документ без подпис, няма да е в съответствие с 

изискванията на насоките. 

№ 14 

28.09.2018 г. 

 

Daniela Yankova danikatian@abv.bg 

 

Здравейте! 

Казвам се Даниела Янкова. Занаятчия съм към 

Плевенската камара на занаятчиите. Живея в 

с.Крушовица,община Долни Дъбник. 

Бих искала да ми изпратите  разяснения по документите 

по условията за предоставяне на финансова помощ по 

подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 2014-2020, 

Благодаря предварително. 

 

Пълният пакет документи по процедура за подбор на 

проектни предложения №  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 

фондове: www.eufunds.bg.  

№ 15 

01.10.2018 

E-mail: lunna@mail.bg 

  

Здравейте, 

Интересува ме дали е допустим по процедура 

„ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА 

 

 

 

Kандидатите трябва да имат постоянен адрес на 

територията на селски район, съгласно Приложение № 1 

mailto:danikatian@abv.bg
http://www.mzh.government.bg/
http://www.eufunds.bg/
mailto:lunna@mail.bg
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ЗАНАЯТИ“ кандидат, който по лична карта има 

постоянен адрес в село от една селска община, а би 

желал да реализира проекта си в друго село в друга 

селска община? И двете села са в селски общини. 

Необходимо ли е кандидатите да имат регистрация в 

ИСАК и съответно да имат УРН, за да могат да 

кандидатстват по мерките от подмярка 6.4.1. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“? 

 

Благодаря! 

Зорница 

 

към условията за кандидатстване, и дейностите, за които 

кандидатстват също трябва да се реализират на територията 

на селски район. Няма изрично изискване за изпълнение на 

проектното предложение в населеното място по постоянен 

адрес на кандидата. 

ДФЗ ще извършва служебна регистрация в ИСАК на 

кандидатите, които нямат вече създадена такава. 

 

№ 16 

10.11.2018 г. 

 

Eva Veselinova <eva_veselinova_@abv.bg> 

 

Във връзка с ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР 

„ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА 

ЗАНАЯТИ“ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 6 

„РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

ОТ ПРСР 2014-2020 Г. , 

Моля да отговорите на следните въпроси: 

 

По т. 1 и т. 2: Раздел XI, т.14 "Категория на инвестициите" 

от Приложение № 2 „Основна информация за проектното 

предложение“ може да не се попълва по процедура чрез 

подбор № 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.  

 

По т. 3: От така получения въпрос не става ясно какъв е 

видът на изделията, които ще бъдат изработвани. 
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1. Приложение 2 Основна информация, Раздел XI, т.14 

"Категория на инвестициите" трябва ли да се попълва от 

кандидата при положение, че е упражнява занаят и 

реално не "произвежда продукти" и не "развива услуги"? 

2. В случай, че отговорът Ви на въпрос 1 е положителен, 

моля да дадете насоки как да се попълни точката ако 

кандидатът освен упражняването на занаят ще има 

демонстрация на дейността си - тогава и в двете 

категории ли следва да отбележи? 

3. В Приложение 2 Основна информация, Раздел XI, т.19 

"Физически показатели на проекта" какво (кои полета) 

трябва да попълни кандидат занаятчия, които изработва 

определени изделия и ще развива и демонстрационна 

дейност? 

Кандидатът би могъл да попълни ред "Съхранение, 

опаковане, логистика, пласмент и продажби на дребно на 

собствена продукция". В случай, че с проектното 

предложение се планира създаване на работни места, 

кандидатът следва да попълни ред "Брой работни места, 

разкрити по проекта". На ред "Друго" кандидатът може да 

посочи плануваните демонстрационни дейности. 

№ 17 

12.11.2018 г. 

Nikolai Nikolov nnikolov@abv.bg 

 

Здравейте, 

Имам майсторско свидетелство за фризьор. Към 

момента работя като фризьорка през собственото си ЕТ 

(имам регистриран едноличен търговец). Във връзка с 

изискването физическите лица, кандидати по мярката да 

са регистрирани в регистър БУЛСТАТ, питането ми е 

следното: 

 

В случай, че Вашето запитване касае процедура чрез подбор 

№  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. 

следва да имате предвид, че съгласно т. 1 от раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите“, за безвъзмездна 

финансова помощ могат да кандидатстват физически лица, 

регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи 

mailto:nnikolov@abv.bg
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ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ В 

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ, ЗА ДА СПАЗЯ УСЛОВИЯТА 

НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ, НО РЕАЛНО 

ЗА СТАРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ДА ИЗБЕРА 

ЕВЕНТУАЛНА БЪДЕЩА ДАТА, Т.К. ПРОЕКТНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СТИГНЕ ДО 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН 

БЮДЖЕТ. 

Моля, имайте предвид, че за да се регистрирам в 

регистър БУЛСТАТ аз трябва да прекратя дейността на 

ЕТ-то, за да не плащам два пъти данъци и допълнителни 

осигуровки, смяна на касов апарат и т.н.  От друга 

страна, ако оставя и двете регистрации и не бъда 

одобрена, също е безпредметно;  нито пък да съм се 

отказала от ЕТ-то, а проектът ми да не стигне до 

одобрение. 

  

Ива Николова 

занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 

3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ.  

В случай, че Вашето запитване касае процедура чрез подбор 

№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. 

следва да имате предвид, че съгласно раздел 11.1 „Критерии 

за допустимост на кандидатите“, за безвъзмездна финансова 

помощ могат да кандидатстват земеделски стопани или 

микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци 

или юридически лица по Търговския закон или Закона за 

кооперациите. 

Също така Ви информираме, че разяснения по процедурата 

се дават по отношение на условията за кандидатстване, не 

съдържат становище относно качеството на проектното 

предложение и са задължителни за всички кандидати. 

Изпълнението на проекта може да стартира след подаване 

на проектното предложение в ИСУН, като разходите са 

допустими само ако са извършени след подаване на 

формуляра за кандидатстване, с изключение на общите 

разходи по т. 1.6 от раздел 14.1 „Допустими разходи“. 

№ 18 

14.11.2018 г. 

From: Galya Menova [mailto:zugleva@abv.bg]  

Subject: въпрос по процедура № BG06RDNP001-6.002 

 

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че 
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 „ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА 

ЗАНАЯТИ“ 

 

Здравейте, 

 

Имам въпрос по процедура № BG06RDNP001-6.002 

„ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА 

ЗАНАЯТИ“, който касае допустимите разходи по 

проекта, а именно:  

 

В Условията за кандидатстване е записано, че са 

недопустими 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 обаче закупуване на електрокари и 

мотокари по тази процедура, тъй като не е изрично 

описано че са допустими, така, както е в Условията за 

кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-6.003 

не са допустими разходи за закупуване на превозни 

средства, съгласно определението на т. 7.36 от раздел 27 

„Допълнителна информация“ от Условията за 

кандидатстване. Не е направено изключение в процедурата 

за закупуване на електрокари и мотокари. 

По отношение на Вашето запитване за допустимост на 

разходите за закупуване на банцинг и циркуляр, както и 

дребни инструменти, които са необходими за развитие на 

занаята „Каменоделството“ следва да имате предвид, че те 

са допустими, в случай, че отговарят на изискванията, 

описани в раздел 14. 2. „Условия за допустимост на 

разходите“ от Условията за кандидатстване. 
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„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“, а именно: „За 

целите на настоящата процедура не се считат за 

превозни средства електрокари и мотокари, използвани 

за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които 

се придвижват само на територията на предприятието и 

са изрично описани в част „Технологична“ на 

техническия/работния проект, съгласно изискванията на 

Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти, предвидени са за 

извършване на специфични дейности в предприятието и 

не са предназначени да се придвижват по пътищата“? 

Допустимо ли закупуване на банцинг и циркуляр, както 

и дребни инструменти, които са необходими за развитие 

на занаята - Каменоделството? 

№ 19 

16.11.2018 г. 

E-mail: Galya Menova zugleva@abv.bg 

Здравейте, 

Във връзка с процедура № BG06RDNP001-6.002 

„ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА 

ЗАНАЯТИ“  ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ, имаме 

следните въпроси: 

1. В Условията за кандидатстване, в т. 11.2 Критерии за 

 

 

 

 

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

че не са допустими предприятия, за които едновременно се 

установи, че не са независими и се установят обстоятелства, 

описани в раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на 
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недопустимост на кандидатите е посочено, че 

„Финансовата помощ не се предоставя на 

кандидати/бенефициенти на помощта, които не са 

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

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 подмярка 6.4.1 по 

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

финансова помощ в размер, надвишаващ посочените по 

тези условия максимални размери.“. Означава ли това, 

че трябва едновременно да са изпълнени и двете условия 

за да се определи кандидата като недопустим или е 

достатъчно, ако е установена свързаност с друго 

предприятие, съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗМСП и съответно 

се декларира в Декларацията за обстоятелствата по чл.3 

и чл.4 от закона за малките и средните предприятия 

(ЗМСП), да се счита, че предприятието-кандидат е 

недопустимо по процедурата? 

2. В Условията за кандидатстване, в т.13. 2. Условия за 

допустимост на дейностите, е посочено, че „10. Към 

проектите се прилага подписано от кандидата описание 

на процеса, годишния капацитет на предприятието по 

видове продукция, заложени в производствената и 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване, в 

съответствие с посоченото в т. 9 от същия раздел. 

 

2. Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, 

че изискването в т. 10 от раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ няма посочено изискване за 

съдържание и формат, но документът следва да предоставя 

необходимата информация за оценка на проектното 

предложение и да бъде подписан от кандидата – занаятчия. 

 

3. Съгласно т. 1 от раздел 27 „Допълнителна информация“ 

проектни предложения на кандидати с представено 

майсторско свидетелство или свидетелство за калфа, 

съгласно т. 1 и 2 от раздел 24.3 „Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на проекти“  

за един или повече занаяти получават точки по критерий № 

1 „Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или 

образование в сектора, за който кандидатстват“. В случай, 

че кандидатът не притежава документът по т. 1 за занаята, 

за който кандидатства, той не следва да получи точки по 

този критерий. 

 

4. Във връзка с Вашето запитване моля да се запознаете с 
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търговска програма на бизнес плана и описание на 

необходимите за това машини, съоръжения и 

оборудване.“ Това е и изискуем документ № 19 към т. 

24.1. Списък с общи документи. Въпросът е дали има и 

какви са изискванията как да се оформи посочения 

документ? Необходимо ли е документа да бъде 

подписан от кандидата или от друго лице, което да 

притежава необходимата компетенция и 

правоспособност за неговото изготвяне? 

В тази връзка, ако към представения Одобрен 

инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически 

проект“ или „Работен проект (работни чертежи и 

детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и 

Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти се представи и част 

„Технологична“, съдържаща необходимото описание на 

процеса, годишния капацитет на предприятието по 

видове продукция, заложени в производствената и 

търговска програма на бизнес плана и описание на 

необходимите за това машини, съоръжения и 

оборудване, ще се приеме ли, че е изпълнено условието 

в т.13. 2. Условия за допустимост на дейностите, „10. 

Към проектите се прилага подписано от кандидата 

отговора на въпрос № 18 от 14.11.2018 г. По отношение на 

въпроса Ви за начина на определяне на необходимите 

инструменти и машини следва да имате предвид, че същите 

се описват в документа по т. 10 от раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ от Условията за 

кандидатстване.  
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описание на процеса, годишния капацитет на 

предприятието по видове продукция, заложени в 

производствената и търговска програма на бизнес плана 

и описание на необходимите за това машини, 

съоръжения и оборудване.? 

3. В т. 24.1. Списък с общи документи, един от 

изискуемите документи е №29. Свидетелство за калфа 

или майсторско свидетелство, или свидетелство за 

придобита II или III степен на професионална 

квалификация в институции от системата на 

професионалното образование и обучение или диплома 

за висше образование, съответстващо на занаята, който 

иска да упражнява. Представя се във формат „pdf“ или 

„jpg”.В същото време в т. 24.3. Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на 

проекти, се изисква документ №1. Майсторското 

свидетелство за един или повече занаяти, 

издадено/издадени от Националната занаятчийска 

камара и вписано/вписани в регистъра на съответната 

Регионална занаятчийска камара.(Представя се, в случай 

че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 

1.1). 

Въпросът е, ако кандидатът представи свидетелство за 
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придобита II или III степен на професионална 

квалификация в институции от системата на 

професионалното образование и обучение, което 

съответства на занаята, който иска да упражнява по 

проекта и в същото време представи и майсторско 

свидетелство, което не съответства на занаята, който 

иска да упражнява по проекта, то тогава ще бъде ли 

допустима дейността, за която кандидатства и 

същевременно ще получи ли точки по критерия за 

подбор № 1.1? 

4. В чл.3 от Закона за занаятите, е регламентирано, че: 

(1) Занаят е дейност за производството на изделия и/или 

предоставянето на услуги по занаятчийски начин. 

(2) Предприятието за производство на изделия или за 

предоставяне на услуги е организирано по занаятчийски 

начин, когато за определяне на облика му са изпълнени 

едновременно следните изисквания: 

1. дейността е включена в списъка на занаятите съгласно 

приложение № 1; 

2. работата се изпълнява на ръка или с помощта на 

ръчни или други специфични за занаята инструменти; 

крайното изделие или услугата са сходни с други от 

същия вид или са уникални; 
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3. за извършването на дейността са необходими 

съответни знания, производствено-технически умения и 

практически навици, придобити със занаятчийско 

обучение и квалификация, с професионално обучение в 

системата на средното и висшето образование, с курсове 

за придобиване или повишаване на квалификацията, 

както и с професионален опит; 

4. дейността се извършва от занаятчии - самостоятелно 

заети лица или обединени в дружества по Закона за 

задълженията и договорите.  

В проектното предложение на кандидата, за да се 

извършва дейността по производството на изделия по 

занаятчийски начин, се изисква да бъде закупен и 

мотокар, с чиято помощ ще се преместват готовите 

изделия. Също така са необходими и други специфични 

за занаята инструменти.  

Въпросът е допустими ли са този тип разходи и ако са 

допустими, как ще се определи кои от заложените в 

проекта инструмента са специфични за занаята и кои не 

са?  

 

 


