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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

Разяснение от УО
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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предложение

съгласно 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,
Бихте ли разяснили при наличие на инвестиционен придружени от обяснителна записка и заверени от
проект, който включва дейности, допустими от проектант. Инвестиционните разходи, които не могат
Приложение № 18 както от производство, така и от еднозначно да бъдат определени за коя от дейностите се
сектора на услугите, при разпределяне на съответния отнасят, се разпределят пропорционално към разходите за
допустим инвестиционен разход, какво вземате в дейности по т. 1.1 и 1.2 в зависимост от относителният дял
предвид финансовият размер (остойностен на база КСС) на разходите, които попадат изцяло за дейности по т. 1.1 и
на заявеният разход или разхода в обем спрямо общия съответно т. 1.2.”.
инвестиционен проект.
Благодаря за разясненията.
Maria Sirakova
e-mail: mariia.sirakova@gmail.com
Здравейте,
в Насоките за кандидатстване по процедурата е Закупуване на земя за целите на инвестицията, съгласно т.
посочено в 13.1. Допустими разходи, точка 1.3. "1.3. 1.3 от раздел 14.1. „Допустими разходи“, с която
Закупуване на земя, необходима за изпълнение на възнамерявате да кандидатствате, не са допустими, в случай
проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране че са извършени преди датата на подаване на проектното
на сгради, помещения и други недвижими материални предложение.
активи, предназначени за инвестиционните дейности на
територията на селски район съгласно Приложение №
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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
SONIA dimitrova
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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
прието, че превозните средства са недопустими за

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
BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не
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Благодаря

№4
10.9.2018

и

източника

на 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“.

Ognyan Angelov
e-mail: angelov1999@abv.bg
Здравейте,
по повод процедура чрез подбор № BG06RDNP0016.004 „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.

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“.
Въпрос 1. Моля за вашето становище фирмата отговаря В случай, че кандидатът е регистриран земеделски стопанин
ли на изискванията на т. 11.1. Критерии за допустимост и не е микропредприятие, но приходите от земеделската му
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№5
12.9.2018

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
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,
задължително подписва собственоръчно и подпечатва

дейност са 50% или по-малко, той не е допустим
подпомагане по процедурата.
Производството на боза е допустима дейност
процедурата, като продукт, който не е включен
приложение 1 от Договора за функционирането
Европейския съюз.

за
по
в
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“.
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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
има само, когато проектното предложение се подава от
7
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12.9.2018

№7
12.9.2018

упълномощено лице.
Моля да уточните това разминаване.
Благодаря
Мария Петкова
Lubo Donchev
e-mail: lubo2806@gmail.com
Всички допустими кандидати, които са регистрирани като
Здравейе,
земеделски стопани, трябва да отговарят на условията на т.
1. Може ли ЮЛ което е ЗП, но няма 8000 СПО, да 4 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“
кандидатства в качестовото си на микропредпиятие?
към Условията за кандидатстване. Кандидати земеделски
2. Ако Да, трябва ли да попълва документите свързани стопани, които имат размер на стопанството по-малък от
със ЗП?
условието по т. 4 от раздел 11.1, не са допустими за
3. Трябва ли да се отбележи някъде, да не се взима под подпомагане по процедурата.
внимание регистрацията като ЗП?
Обръщаме Ви внимание, че комисията за оценка извършва
Мерси
служебна проверка за регистрация по реда на Наредба № 3
Поздрави
от 1999 г. на всеки кандидат.
e-mail: Maria Sirakova <mariia.sirakova@gmail.com>
Здравейте,
Условието за допустимост на кандидата -допустими са Кандидатите микропредприятия, които не са регистрирани
микропредприятия (по чл.3,ал.3 от ЗМСП), което земеделски стопани, трябва да отговарят на условието за
условие следва да се съблюдава към датата на микропредприятие съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от
8
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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
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

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.

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
9

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА
ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP0016.004
„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. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

№9
13.09.2018

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

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).

Здравейте,
във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP0016.004 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
1. В част допустими разходи – общи разходи, изчерпателни и не покриват всички хипотези за общи
максимално
допустимия
размер
е
12%
от разходи, максималният размер на които е 12 на сто от
инвестиционните, както следва:
сумата на допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3,1.4 и 1.5 от
10
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- 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%?

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
2. Защо в калкулацията за EBITDA в Приложение №21 договор, Фондът има право да откаже пълно или частично
„Изчисление на средноаритметичен размер на изплащане на финансовата помощ, както и да изиска
оперативната печалба“ се включва ред 10500„Други възстановяване на част или цялата помощ (ако такава е
11
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разходи“, а не само оперативните? Не би ли следвало в изплатена), при наличие на някое от обстоятелствата,
такъв случай да се включва и ред 15400 „Други изредени в тази алинея.
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%?

№ 10
13.09.2018

Благодаря предварително!
Поздрави,
Tereza Preslavska
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

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
12
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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

№ 11
13.09.2018

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.

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
сме по ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP0016.004 “ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ
СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА

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
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
13
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ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ подпомагане сектори.
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
за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Производството на чай, присъства в приложение I от
договора за функционирането на Европейския съюз, но е
14
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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]
Във връзка с поставения от Вас въпрос следва да имате
Subject: Процедура за подбор № BG06RDNP001-6.004 предвид задълженията на бенефициента съгласно т. 9 от
„Производство на продукти, които не са включени в част 2 „Ангажименти и други задължения на
Приложение 1 от Договора за функционирането на бенефициентите“ към раздел II. „Критерии за допустимост,
Европейския съюз”
ангажименти и други задължения на бенефициентите“ от
Условията за изпълнение.
Уважаеми дами и господа,
Окончателно решение по оценка на проектните
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА
ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP0016.004
„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. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Във връзка с намерението ни за кандидатстване по предложения и представените към тях документи се взима
процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата
„Производство на продукти, които не са включени в необходима информация.
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 ?

№ 13
18.09.2018

Предварително благодаря!
Милена Шопова
E-mail: RP Partners [mailto:rp.partners.prsr@gmail.com]
Във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001- Обръщаме Ви внимание, че принадлежността на
6.004 „Производство на продукти, които не са включени
инвестициите към дейностите по т. 1.1 и/или т. 1.2 от раздел
в Приложение 1 от Договора за функционирането на
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РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
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.

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.

2. В рамките на процедурата не се финансират
инвестиции насочени към дейности, които се
финансират по подмярка
8.6 „Инвестиции в
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ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ ПО
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НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
ОТ ПРСР 2014-2020 Г. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
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]
Съгласно чл. 26, ал. 8 от Закона за управление на средствата
Subject: Разяснения по документите и условията за от Европейските структурни и инвестиционни фондове
предоставяне на финансова помощ
(ЗУСЕСИФ), кандидатите в процедура за подбор на
проектни предложения може да искат разяснения по
Здравейте,
условията за кандидатстване и условията за изпълнение в
От сайта на ДФЗ, разбрах че на посочения email - адрес срок до три седмици преди изтичането на срока за
може да се получат разяснения по документите и кандидатстване.
Разясненията
се
утвърждават
от
условията за предоставяне на финансова помощ по ръководителя на управляващия орган.
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ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ ПО
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НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
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РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности".
Благодаря предварително.
Лек и успешен ден!

№ 15

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
фондове: www.eufunds.bg.

E-mail: Irina Kacheva irinakacheva@abv.bg
19
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19.09.2018

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.

№ 16
20.09.2018 г.

Поздрави,
Ирина Къчева
N. Simeonov golly@abv.bg
Здравейте, моля за разяснение на няколко въпроса
относно Приложение 4 /Бизнес план/ от Документите за
попълване към Условията за кандидатстване по
подмярка 6.4.1. от ПРСР

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.

1. Таблица 7
"Погасителен план на привлечените средства за реализация
на проектното предложение" не следва да бъде копирана за
всички кредити на кандидата. В случай, че кандидатът
ползва приходите от дейността, описана в бизнес плана, за
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ОТ ПРСР 2014-2020 Г. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
1. Наименованието на Таблица 7 в Приложение 4
/Бизнес план/ е Погасителен план на привлечените
средства за реализация на проектното предложение.
Същевременно под таблицата е записано:
В случай, че кандидатът ползва приходите от дейността,
описана в бизнес плана за погасяване на други кредити,
извън тези свързани с проектното предложение, той
следва да включи и погашенията по тях в Таблица 7.
Допустимо ли е таблица 7 да бъде копирана толкова
пъти колкото кредита има кандидата и в копията да
бъдат попълнени погашенията по другите кредити?

погасяване на други кредити, той следва да включи и тях в
общата сума на кредита.
2. Лихвите по кредитите, които са описани в таблица 7,
следва да бъдат включени в Таблица 8. " Разходи за лихви
(в лева)". В случай, че кандидатът има и други дейности, за
които има кредити, последните следва да се включат в
Таблица 12. "Прогноза за Нетните парични потоци на
другите дейности на кандидата (в лева)" в ред "Разходи за
лихви".

3. Формулите за оценка на ефективността на инвестицията
2. Лихвите по кредитите извън тези свързани с имат информативен характер и не следва да бъдат
проектното предложение в таблица 8 или в таблица 9 записвани.
следва да се попълват.
Под таблица 8 е записано:
* Кандидатът описва съществуващите и прогнозните
разходи за лихви поотделно за всички кредити, описани
в Таблица 7, като посочва: вида на кредита, в колона A,
а в таблица 9 има ред:
"Лихви по други кредити за дейността, свързана с
проектното предложение"
21

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА
ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP0016.004
„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. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Излиза, че лихвите по кредитите, които не са свързани с
проектното предложение трябва да се отбележат и в
табл. 8 и в табл. 9. Моля да уточните в коя от двете
таблици да се отбелязват лихвите по кредитите, които не
са свързани с проектното предложение.
3. В последния шийт на Приложение 4 /Бизнес план/ от
Документите за попълване са описани формулите за
оценка на ефективността на инвестицията. Следва ли да
ги записваме някъде и ако да, моля да уточните къде?

№ 17
21.09.2018 г.

Поздрави,
Наско Симеонов
Tihomira Lazarova tihomiralazarova@yahoo.com
ВЪПРОС ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-6.004 ”
ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА
НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
Здравейте, имам следния въпрос: Потенциалният
Бенефицинент
разполага
с
необходимите
производствени
мощностни
за
стартиране
на
производствения процес. Може ли да кандидатства само
за СМР- изграждане на производствено помещение,

Съгласно т. 1.1 от раздел 14.1 „Допустими разходи“ от
условията за кандидатстване, изграждане или подобрения на
недвижимо имущество, свързани с производствени
дейности са допустим разход по процедурата.
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№ 18
25.09.2018 г.

където за бъдат позиционирани те? Благодаря ви
предварително.
с уважение
Тихомира Лазарова
From: eu_ consult [mailto:eu_consult@abv.bg]
Subject: въпроси по процедури BG06RDNP001- 6.003 и
№ BG06RDNP001- 6.004
Във връзка с процедури чрез подбор BG06RDNP0016.003 и № BG06RDNP001- 6.004 имаме следните
въпроси:
1.Възложители по закона за обществените поръчки ли са
лекарите по дентална медицина, общопрактикуващите
лекари и лекарите специалисти?
2. Фирма кандидат по процедура № BG06RDNP0016.004 има намерение да назначи като управител на
фирмата лице със съответното образование в сектора, за
който се кандидаства. Съществува ли определен
минимален срок, от който е необходимо да е бил
назначен управителя на фирмата кандидат за да получи
точки за "Проекти, подадени от кандидат, чийто
собственик или представляващ притежава образование

1. Възложителите по ЗОП са такива, които отговарят на
някое от условията описани в чл. 5 и 6 от Закона за
обществените поръчки, като следва да се вземат предвид и
определенията в Допълнителните разпоредби на ЗОП.
2. Във връзка с поставения от Вас въпрос, моля запознайте
се с отговор № 5 от 11.09.2018 г.
В допълнение следва да имате предвид, че няма изрично
изискване за минимален срок, в рамките на който
управителя да е заемал длъжност в дружеството-кандидат.
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№ 19
26.09.2018 г.

и/или стаж в сектора, за който кандидатства"?
Благодаря за отговорите
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
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 ....

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
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:
Въпрос 1. Приложение 21 как да го ползваме със ROUND(AVERAGE(B15;C15;D15);2).
поправена
формула
ROUND(AVERAGE(B15;C15;D15);2)
или 2. Във връзка с поставения от Вас въпрос следва да имате
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ROUND(AVERAGE((B15+C15+D15)/3);2), от насоките предвид отговор на въпрос № 12 от 13.08.2018 г.
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!

№ 20
26.09.2018 г.

№ 21
27.09.2018 г.

Борис Борисов
Борисов и Сие ЕООД
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
подписи на проектанти , т.е. извлечение от софтуера за
проектиране, като представяме и издадено разрешения
за строеж.
с поздрав: Николай Колев
E-mail: gabriela_tomova@mail.bg

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
представения във формат „pdf“ или „jpg“, „zip“ или „rar“
документ без подпис, няма да е в съответствие с
изискванията на насоките.

25

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА
ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP0016.004
„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. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Здравейте,
Моля за разяснение 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.
Предприятието, с което искам да кандидатствам
съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП през 2015
и 2016 г. е било със статут на микропредприятие със
средносписъчен персонал от 9 души през всяка от тях,
но през 2017 г. средносписъчния брой на персонала е
бил 12 души. Съгласно текста от „Указания за
попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия“,
който гласи:

Във връзка с Вашето запитване Ви информираме, че
съгласно утвърдените от Министерство на икономиката и
енергетиката указания за попълване на декларацията за
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия, „Статусът на микро-, малко или
средно предприятие се определя на базата на последните
две последователни финансови години, в които
предприятието запазва своите параметри по член 3 от
Закона за малките и средните предприятия без промяна. В
случай, че две последователни финансови години
предприятието превиши или слезе под границите по чл. 3 от
ЗМСП, това се отразява на неговия статус на микро-, малко
или средно предприятие“. Единствено в случаите на
новообразувано микро-, малко или средно предприятие,
чийто финансов отчет още не е одобрен, статусът се
определя според стойността на показателите за текущата
финансова година.

„ВАЖНО: Статусът на микро-, малко или средно
предприятие се определя на базата на последните две
последователни
финансови
години,
в
които
предприятието запазва своите параметри по член 3 от
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Закона за малките и средните предприятия без промяна.
В случай че две последователни финансови години
предприятието превиши или слезе под границите по чл.
3 от ЗМСП, това се отразява на неговия статус на микро, малко или средно предприятие.
Под „последните две последователни финансови
години” се разбират двете последователни финансови
години, които са най-близки до годината, в която
подаваме Декларацията.“

№ 22
27.09.2018 г.

предприятието се определя като микропредприятие.
Може ли да потвърдите, че статутът на предприятието
ще се тълкува като микропредприятие по настоящата
процедура за кандидатстване и то е допустимо за
кандидатстване?
Tereza Preslavska [mailto:tpreslavska@epconsulting.bg]
При изчислението на всички показатели в бизнес плана,
Здравейте,
включително Индекс на рентабилност (PI) се използва
във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP001- стойността за „I0“ - сумата на инвестицията (без разходите
6.004 по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на по Раздел 14.1, т. 1.6 от Условията за кандидатстване).
неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г., имам
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следния въпрос:
1. Относно: Показатели за оценка на ефективността на
инвестицията и финансовите показатели:
В Приложение 4 от приложения за полълване към
Условия за кандидатстване - бизнес план по образец в
ексел - в лист (sheet) “показатели за оценка” за I0 се
приема сумата на инвестицията (без разходите по Раздел
14.1., т. 1.6 от условията за кандидатстване) при
изчислението на всички показатели, освен в случая на PI
Индекс на рентабилност, където:
I0 е сумата на инвестицията (без разходите по Раздел
14.1., т. 11 от условията за кандидатстване)
В Условията за кандидатстване в Раздел 14.1 липсва
т.11, така че можем ли да приемем, че тази разлика се
дължи на техническа грешка?
Поздрави,
Tereza Preslavska
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№ 23
27.09.2018 г.

E-mail: lunna@mail.bg
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004–
„Производство на продукти, които не са включени в
приложение I от договора за функционирането на ЕС“
Здравейте,
Въпросът ми е дали е допустим разход по мярката,
закупуването на челен товарач, който ще бъде използван
за вътрешнопроизводствени нужди в границите на
предприятието, което ще извършва дейности със
затворен цикъл, като за целта е нужна подемна техника
тип челен товарач с приставка за вилици?
Благодаря!
Зорница

№ 24
28.09.2018 г.

E-mail: neh11@mail.bg
ВЪПРОСИ 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

Закупуването на превозни средства, съгласно определението
в т. 14.36 от раздел 27 „Допълнителна информация“ е
недопустим разход по процедурата, с изключение на
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.
Закупуването на челен товарач попада в обхвата на т. 14.36
от раздел 27 „Допълнителна информация“ и не е допустим
разход по процедурата.

Във връзка с Вашето запитване Ви информираме, че
описаните от Вас дейности трябва да са в съответствие с
раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“. Също
така следва да имате предвид, че за дейностите и разходите
в проектното предложение следва да бъдат представени
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НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – документи на името на кандидата, посочени в раздел 24.1
2020 Г.
„Списък с общи документи“ от Условията за
кандидатстване.
В един поземлен имот, собственост на две юридически Разяснения по процедурата се дават по отношение на
лица, са проектирани два различни обекта – по един за условията за кандидатстване, не съдържат становище
всяко от юридическите лица.
относно качеството на проектното предложение и са
Учредено е взаимно право на строеж за разграничаване задължителни за всички кандидати. Съшо така следва да
на имота/ проектите.
имате предвид, че в срока на мониторинг кандидатите се
Проектирането е ясно разграничено на подобекти А и Б задължават да не преотстъпват под каквато и да е форма
за всички части на инвестиционния проект, без част „В и ползването на активите, предмет на инвестицията.
К“.
За финансиране по настоящата процедура ще
кандидатства едно от юридическите лица за единия
подобект (подобект Б), за който има учредено право на
строеж.
В тази връзка възникват следните въпроси:
1)
възможно ли е и как да се кандидатства за
финансиране и за част „В и К“ на проекта, след като
1.1) тази част на инвестиционния проект не е разделена
на подобекти
1.2) част от канализацията и водопровода са общи, но
ако подобект А не се построи, строителството ще трябва
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№ 25
28.09.2018 г.

да се поеме със строителството на подобект Б, защото
няма да им как да се изпълни част „В и К“ и за него;
1.3) сградните инсталации са ясно обособени.
2)
необходими ли са допълнителни разяснения от
проектанта?
Н. Христова
Иван Горанов [mailto:zemedelie@outlook.com]
Здравейте, след запознаване с последния вариант на
одобрената Програма "Развитие на селските райони"
2014 - 2020 и условията за кандидатстване по процедура
№ BG06RDNP001-6.004 “Производство на продукти,
които не са включени в приложение I ДФЕС” по
ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА
НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“. установих следното
разминаване:
на страница 325 от Програмата раздел 8.2.4.3.4.8 (
Приложими) суми и проценти на предоставяната
подкрепа: Финансовата помощ не може да надвишава
75% от общите допустими разходи и при спазване на
правилата за "минимална помощ".

Във връзка с поставените от Вас въпроси Ви информираме,
че размерът на финансовата помощ по подмярка 6.4.1 е
намален от „до 75%“ на „до 50%” на заседание на КН на
ПРСР 2014 – 2020 г., проведено на 25.10.2017 г. и с Решение
за изпълнение на Комисията от 18.5.2018 година за
одобрение на четвърто изменение на ПРСР 2014 – 2020 г.
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„ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА
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ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ ПО
ПОДМЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА
НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
ОТ ПРСР 2014-2020 Г. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
В Условията за кандидатстване е посочено че
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до
50 на сто от общите допустими разходи и се предоставя
при спазване на правилата на Регламент (ЕС) №
1407/2013.
Въпросите ми са:
1. Това не е ли разминаване и не съответствие на
програмата с условията за кандидатстване?
2. Има ли искане за изменение на програмата за
намаляване на този процент на субсидия? Пример: По
подмярка 4.1 процента на субсидия бе намален с 10
пункта и за това намаление се искаше изменение и след
като бе одобрено изменението /и отразено в/ тогава се
прие нова наредба, в която бе отразено това намаление
на субсидията.
3. Това не го ли смятате за изкуствено създадено
условие с цел да се заобиколи ПМС 160? Защото при
положение че субсидията е 75% то задължително следва
да се прилага ПМС 160.
32

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА
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„ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА
ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА
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ОТ ПРСР 2014-2020 Г. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

4. Каква би следало да е процедурата за намаляване на
този процент на субсидия?

№ 26
01.10.2018

С Уважение и в очакване на отговор.
Иван Горанов.
E-mail: d.latchev@mariva.bg
Здравейте, във връзка с обявена процедура
№
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. отправям следния въпрос. Дружеството,
което представлявам извършва дейност повече от три
години единствено в селската община - Свиленград. За
целта мога да предоставя договори за наета
производствена база, също така мястото на изпълнение
на дейността по всички трудови договори на заетите в

Изпълнението на условията по критериите за оценка,
свързани с доказване на осъществяваната дейност наймалко 3 години преди датата на кандидатстване на
територията на селски район 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.
В случай, че Вие заявявате точки по критерий № 2.1
„Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години
преди датата на кандидатстване“, следва да представите
документите, посочени в т. т. 4, 5 и 7 от раздел 24.3 „Списък
с документи, доказващи съответствие с критериите за
подбор на проекти“ към Условията за кандидатстване.
Не е предвидена възможност за доказване на съответствие с
критерия с други документи, извън описаните в Условията
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„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. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
моето предприятие е в община Свиленград. От друга за кандидатстване.
страна, тъй като ползвам счетоводна къща, регистрирана
и работеща в София и тъй като регистрацията на
фирмата ми също е в София,
в Справка за
предприятието от Годишен отчет за дейността на
нефинансовите предприятия за предходните три
финансови години преди годината на подаване на
проектното предложение погрешно е отбелязано като
място на извършване на дейността -гр. София, при
положение, че фирмата ми няма никакви активи в
столицата. В случай, че предоставя допълнителни
документи, безспорно доказващи, че извършваната от
фирмата ми дейност е само в община Свиленград и ако
са изпълнени останалите изисквания на критерия, ще
може ли проектът ми да получи съответните точки по
критерий 2.1."
Оставам в очакване на вашето становище по въпроса :

№ 27
01.10.2018

Даниел Лачев
Марива Фууд Сървис ЕООД
E-mail: T. Dobrev tishodob@gmail.com
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„ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА
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ОТ ПРСР 2014-2020 Г. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Уважаеми господа,
Във връзка с Процедура
"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."

Полето "Общ размер на финансовата помощ" от
Приложение № 2 се попълва автоматично и кандидатите не
следва да отбелязват нищо в него. Водещ при определяне на
размера на финансовата помощ е Раздел 5 „Бюджет (в лева)“
от формуляра за кандидатстване, попълнен от кандидатите в
ИСУН, където максималната стойност на безвъзмездната
финансова помощ е 391 160 лева и Таблица за допустимите
инвестиции (Приложение № 11 към Условията за
кандидатстване).

I. - При попълване на приложение 2 - ОСНОВНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от документите за кандидатстване се натъкнахме на
следното ...... в т.2.2 Общ размер на разходите по
проектното предложение на стойност която е по проект
1 000 000 лв.
в т.2.3. Размер на финансовата помощ в процентно
съотношение спрямо допустимите за подпомагане
разходи по проектното предложение - е отразен
процентното съотношщение за финансиране 50 %.- до
тук добре.
в следващият раздел се получава :
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„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. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Общ размер на финансовата помощ:
(в процентно съотношение спрямо размера на разходите,
за които се кандидатства, както и в левова
равностойност)
500 000,00 как да бъде тълкуван
Обш размер на финансовата помощ , като се има в
предвид Финансовата помощ за одобрени проекти е в
размер до 50 на сто от общите допустими разходи и се
предоставят при спазване на правилата на Регламент
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013
година относно прилагането на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския съюз към
помощта de minimis. 200 000 евро или в 391 160 лв.

№ 28
03.10.2018

Моля за вашето компетентно разяснение!!!!
Благодаря предварително!
Т. Добрев
From: Bojan Kostadinov
[mailto:kostadinov.boyan@gmail.com]
Subject: Въпрос относно схема № BG06RDNP001-6.004
1. Точки по критерий № 2 „Кандидати, осъществявали
В т. 22. от Условията за кандидатсване в Забележкита дейност най-малко 3 години преди датата на
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РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
към критерий 2 е посочено "Дейността на кандидата кандидатстване“ получават кандидати, които представят
трябва да е извършвана изцяло на територията на документите описани в т. 4, 5, 7 и 8 от раздел 24.3 „Списък с
община от СР".
документи, доказващи съответствие с критериите за подбор
на проекти“ към Условията за кандидатстване“, като едно от
1. Какво се разбира под "изцяло"? Ще получили точки условията е в Справка за предприятието от Годишен отчет
по този критерий допустим кандидат, опериращ и за дейността на нефинансовите предприятия за всяка от
кандидатсващ в допустим сектор и за допустими предходните три финансови години от годината на подаване
дейности според Условията за кандидатсване, но на проектното предложение да е извършвана изцяло на
извършващ търговски сделки с клиенти от цялата територията на селски район. Това включва всички
страна, включително от чужбина?
населени места (едно или повече), отбелязани в част IV.
„Място на извършване на дейността" от Годишен отчет за
2. Как следва да се тълкува това изискване:
дейността на нефинансовите предприятия за всяка от
2.1. Фирмата кандидат да не е променяла седалището си предходните три финансови години да бъдат на територията
от градски в селски район? При такава хипотеза ще се на селските райони, съгласно Приложение № 1 към
зачитат само годините и оборотите реализирани за Условията за кандидатстване.
периода, когато фирмата е с адрес и регистрация в
селски район, без да се взима предвид периода когато 2. Точки по критерий № 2 „Кандидати, осъществявали
фирмата е с адрес и регистрация в градски район?
дейност най-малко 3 години преди датата на
кандидатстване“ получават кандидати, чиято дейност е
2.2. Или има друго тълкувание?
извършвана изцяло на територията на община/общини от
селски район за последните 3 финансови години, преди
3. Как следва да се извършва точкуването при условие, годината на кандидатстване.
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№ 29
04.10.2018 г.

че фирмата кандидат е със седалище и адрес на
регистрация в селски район за целия период
предхождащ кандидатстването, но дейността на фирмата
е свързана с търговия в допустим според Условията за
кандидатстване сектор, като фирмата извършва сделки
не само в селски район, но и в цялата страна и чужбина?
Elena Mihailowa elena_mihailowa@abv.bg
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с намерението ми да кандидатствам 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. имам следния въпрос:
За обекта, с който ще кандидатствам е издадено и влязло
в сила Разрешение за строеж за : ,, ОСНОВЕН РЕМОНТ
И ПРЕУСТРОЙСТВО на съществуваща сграда
(бръснарница) във ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ“.

3. Изискването по критерий № 2 „Кандидати,
осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на
кандидатстване“ е дейността на кандидата да е изцяло на
територията на селски район, като не е предвидено да се
представят документи за контрагентите по сделките на
кандидата.

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. Окончателно решение
по оценка на проектните предложения и представените към
тях документи се взима от Оценителната комисия, която ще
разполага с цялата необходима информация, включително и
одобрения инвестиционен проект.
При необходимост и преценка може да бъде изискано
становище от правоспособно лице, за да се определи дали
конкретните дейности по строително - монтажните работи
попадат в определението за основен ремонт, реконструкция
или др.
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РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Обектът, с настоящо предназначение ,,бръснарница“, е
бивша
общинска
собственост,
представляващ
едноетажна сграда, построена някога между два други
общински обекта: книжарница и търговски дом.
След продажбата, бръснарницата става частна
собственост. Инвестиционните намерения на новия
собственик, който е ветеринарен лекар са, тя да се
преустрои във ,,ветеринарна амбулатория“.
Обектът много отдавна, (от около 25-30 години)
не се ползва по предназначение – изоставен е, много
амортизирал и не е годен за експлоатация. Затова заедно
с преустройството му за смяна на функцията, се налага
да му се направи пълен основен ремонт, частична
реконструкция и всички видове довършителни работи
наново. Първоначално вложените материали са износени
и трябва да се заменят с други видове. Строителномонтажни работи, като: пропадналата подова бетонова
настилка, изпълнена без армировка върху насип,
подкожушената от влага мазилка, неизолирания покрив,
амортизиралите ВиК и Ел. инсталации трябва да се
изпълнят наново, за да се възстанови експлоатационната
годност на сградата.
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В описаните в проекта СМР се предвижда извършване
на следните интервенции:
В част ,,Архитектурна“ на проекта са приложени
чертежи ,,Проектно решение’’ и чертежи ,, Заснемане на
съществуващото
положение“
за
сравнение.
В
обяснителната записка и количествените сметки
подробно са описани налагащите се както ремонтни и
демонтажни дейности, така и нови строителномонтажни работи, които трябва да се изпълнят за да
може
преустроения
обект
да
възстанови
експлоатационната си годност и да отговаря както на
изискванията на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, така и на
изискванията на Наредба 42/12.12.2008г. за устройство,
реда и организацията на работа на ветеринарните
лечебни заведения.
РЕМОНТНИ И НОВИ СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ
ДЕЙНОСТИ,
ПРЕДВИДЕНИ С ПРОЕКТИРАНЕТО: Демонтаж на
покривни етернитови плочи и разчистване на покрив до
съществуващата плоча; демонтаж на негодна метална
дограма; избиване на подпрозоречен цокъл, демонтаж на
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ламперия по вътрешни стени; демонтаж на мивки, ел.
табло, амортизирали ВиК и ел. инсталации. Очукване
компрометирани части на стара вароциментова мазилка
по вътрешни тухлени стени и тавани. Разбиване на
пропаднала
бетонова
настилка,
трамбоване,
уплътняване и подравняне на насип. Над него: чакъл
10см, подложен бетон, хидроизолация, топлоизолация,
армирана бетонова настилка и изравнителна циментова
замазка. Изпълнение на нови тухлени зидове и
преградни стени по проектното решение, за да отговаря
сградата на изискванията за новата си функция. Монтаж
на нова PVC дограма по спесификация. Изкърпване
вътрешна мазилка по съществуващи тухлени зидове и
тавани и нова такава по нови зидове. По покрив:
вароциментова замазка за наклон и подравняване, и
хидроизолация.
Таван: окачен, от пожароустойчив
гипсокартон, над него - топлоизолация от минерална
вата (2пл. x6см),каширани двустранно с алуминиево
фолио. Настилки от гранитогрес по подове и облицовка
на WC с фаянс. Варогипсова шпахловка и боядисване с
латекс по стени и тавани.
В част ,,Строителни конструкции“
на проекта е
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предвидена нова армирана бетонова настилка след
премахване на пропадналата в помещенията, метални
колони за захващане на дограма и метална козирка.
Бръснарницата (в която е имало единствено само две
мивки) не е присъединена самостоятелно към
водоснабдителните и канализационни мрежи на “ВиК“
ЕООД –гр.Ямбол. Отчитането на консумираната вода от
нея е ставало по спомагателен водомер на кметството,
който от години е демонтиран. Съобразно новата
функция, преустройството налага изграждането на
нови ВиК – сградни и площадкови инсталации.
В част ,,Ел. инсталации“ съществуващата инсталация и
апаратура е изцяло демонтирана, като е проектирана
нова вътрешна ел. инсталация, съобразена с новото
функционално решение.
На база гореизложената обяснителна записка, и
посочените в Приложение № 7 към Условията за
кандидатстване СПИСЪК С НАИМЕНОВАНИЯТА НА
АКТИВИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО
СА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ, в кой от
следните параграфи попада нашия обект:
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО ; РЕКОНСТРУКЦИЯ,
ОСНОВЕН РЕМОНТ; ТЕКУЩ РЕМОНТ;
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
С уважение: Манол Петков Карадаев
Boris Borisov bobo_1973@abv.bg
Здравейте Уважаеми Господа,
ОТНОСНО
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.
Въпросът ми е следният: Относно допустими кандидати
по процедурата са : цитирам 11. Допустими кандидати:
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите:
3. Кандидатите трябва да имат седалище/клон със
седалище на територията на селски район, съгласно
Приложение №1. - Как ще се доказва клона със
седалище на кандидата на територията на селски район

Условията за допустимост, които могат да бъдат отнесени
към клон на кандидата, се прилагат по отношение
изискването за наличие на седалище/клон със седалище на
територията на селски район, съгласно Приложение № 1.
Наличието на клон със седалище в селски район се
проверява в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.
Във връзка с поставения от Вас въпрос по критериите за
допустимост на кандидатите е предоставена възможност
кандидатът да докаже това изискване с наличието на клон
със седалище на територията на селски район. Всички
документи, изискуеми към инвестицията, следва да са на
името на юридическото лице, а не на клона.
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№ 31
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като съществуващата производствената база която ще
бъде обект на инвестиция в проектното предложение
разположена в селски район от 10 години, като адреса на
управление на фирмата кандидат е извън селски район.
Моля за вашето разяснение по какъв начин ще се докаже
Допустимост на кандидата с клон със седалище на
територията на селски район, които ще бъде обект на
инвестицията по процедурата – с документ за
собственост, нотариален акт или договор за наем.
Благодаря предварително за отговора!
Борис Борисов
n g [mailto:nady_ger@yahoo.com]
Здравейте,
имам следните въпроси 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.
1.
Ще се счита ли за изпълнен критерий за оценка 9

В т. 13 от раздел 27 „Допълнително информация“ е дадено
определение за проекти за производствени дейности, по
отношение на критерий за подбор по № 9 „Проекти за
производствени дейности”.
Също така Ви обръщаме внимание на т. 14.40 от раздел 27
„Допълнително
информация“,
където
са
описани
допустимите инвестиционни разходи, изцяло свързани с
производство на продукти, които не са включени в
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„Проекти за производствени дейности”, ако в
проектното предложение са предвидени инвестиции за
изграждане на производствено хале и ограда на имота, в
който е разположено халето или за да се присъдят 20
точки по този критерий в проекта трябва да има само
разходи за производственото хале?
2.
Ще се счита ли за изпълнен критерий за оценка 9
„Проекти за производствени дейности”, ако в
проектното предложение са предвидени инвестиции за
изграждане на производствено хале и вертикална
планировка на имота, в който е разположено халето или
за да се присъдят 20 точки по този критерий в проекта
трябва да има само разходи за производственото хале?
3.
Ще се счита ли за изпълнен критерий за оценка 9
„Проекти за производствени дейности”, ако в
проектното предложение са предвидени инвестиции за
закупуване на машина за производство на пластмасови
изделия и изграждане на инсталация за оползотворяване
на отпадъци от производството за собствени енергийни
нужди или за да се присъдят 20 точки по този критерий
в проекта трябва да има само разходи за закупуване на
машина за производство?

Приложение I от Договора за функционирането на ЕС. Във
връзка с поставените от Вас въпроси за планирани
инвестиции - изграждане на производствено хале, ограда,
вертикална планировка на имота, в който е разположено
халето, закупуване на машина за производство на
пластмасови изделия и изграждане на инсталация за
оползотворяване на отпадъци от производството за
собствени енергийни нужди, следва да имате предвид, че
условието ще се счита за изпълнено, в случай че същите са
изцяло свързани с производствените дейности по
проектното предложение.
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Поздрави,
Найден Герчев
гр. Долна Митрополия
Николай Колев kolev48nn@gmail.com
Здравейте,
на 70 години съм и желая да се възползвам от
"подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020, за
инвестиции на територията на селските райони в
страната, изпълнявани от земеделски стопани и
микропредприятия".
Не съм земеделски стопанин, но искам да регистрирам
микропредприятие. Искам да ми разясните напълно ли
ще ми бъде предоставена безвъзмездна финансова
помощ за организирането на ново производството , при
което ще бъде осигурена работа на 5 човека, и
регистрацията на фирмата обезателно ли трябва да бъде
в селския район или само производството да бъде там.
С уважение, Николай Николов

Кандидатите микропредприятия трябва да отговарят на
следните условия:
-да имат седалище/клон със седалище на територията на
селски район, съгласно Приложение № 1 към Условията за
кандидатстване;
- да бъдат регистрирани като еднолични търговци или
юридически лица по Търговския закон или Закона за
кооперациите;
- да отговарят на условието за микропредприятие, съгласно
ЗМСП.
Размера на финансовата помощ е до 50 на сто от
допустимите разходи, като подробна информация за
допустими дейности може да намерите в насоките за
кандидатстване, които са публикувани на интернет адреса
на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на
Министерството на земеделието, храните и горите:
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www.mzh.government.bg и на Единния информационен
портал за обща информация за управлението на
Европейските структурни и инвестиционни фондове:
www.eufunds.bg.
№ 33
06.10.2018 г.

Zori Georgieva zorislava80@abv.bg
Здравейте,

1. Във връзка с първия въпрос в полето може да се посочи
кода по КИД 2008, вписан при регистрация на дружеството
Моите въпроси са свързани с ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ или на проектното предложение.
ПОДБОР № BG06RDNP001-6.004 “ПРОИЗВОДСТВО
НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В
ПРИЛОЖЕНИЕ
I
ОТ
ДОГОВОРА
ЗА
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
2. т. 9 ЕКИП се попълва и от кандидати микропредприятия в
1. При попълване на формуляра в ИСУН 2020 т.2 Данни посочените полета.
за кандидата поле "Код на организацията по КИД 2008"
- какво се попълва в случай, че фирмата кандидат не е
развивала дейност до момента и по справката от НСИ не
излиза код на дейност по КИД?
2. Попълва ли се т.9 ЕКИП във формуляра в ИСУН
2020, ако нито собственика на дружеството, нито
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дружеството
са
регистрирани
земеделски
производители?
В указанията за попълване пише: "* За настоящата
процедура – се въвеждате данните за ръководителя на
земеделското стопанство."

№ 34
08.10.2018 г.

Зорница
Julian Bankov [mailto:julibankov@gmail.com]
Здравейте, имам няколко въпроса?
1) бенефициент съм по 4.1.2 като малко стопанство от
14.09.18, ще ме ограничи ли тази подмярка ако искам да
кандидатствам по 6.4.1 вече като стопанство с над 8000 е
СПО, а имам възможност да достигна бързо това СПО
2) Ако нямам ограничения и мога да кандидатствам ще
желая да си ремонтирам битовката ми за живеене, да
назнача 1 работник и да поставя на покрива
възобновяеми източници на енергия, която ще
използвам за нуждите на стопанството ми

Кандидатите земеделски стопани по процедурата трябва да
отговарят на следните условия към датата на подаване на
проектното предложение:
- да са регистрирани като земеделски стопани съгласно
Наредба № 3 от 1999 г.;
- минималният стандартен производствен обем на
земеделското стопанство да е над левовата равностойност
на 8 000 евро;
- да са микро, малко или средно предприятие, съгласно чл.
3 от ЗМСП.
В
случай,
че
земеделското
стопанство
не
е
микропредприятия е необходимо да е получило над 50 на
сто за предходната финансова година приходи от
земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата
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3) по принцип имам голям фронт за действие и доста
идей, трябва ми сериозен консултант и човек запознат с
настоящите и бъдещите мярки, за да ми даде правилен
съвет кое, как и кога??
Благодаря предварително за отговора!
ЗП Юлиян Стоянов Банков с. Жълтуша общ. Ардино

№ 35
08.10.2018 г.

за единно плащане на площ, включително приход от
получена публична финансова помощ, директно свързана с
извършването на тези дейности, или приход от преработка
на земеделска продукция, директно свързани със
земеделски дейности, или получена публична финансова
помощ.
В тази връзка следва да се запознаете с раздел 13.1.
„Допустими дейности“ от Условията за кандидатстване и
Приложение № 18 към тях, където са описани допустимите
дейности с код по КИД-2008.

Милена Шопова milena97@abv.bg
Уважаеми господа!
В процеса на подготовка на документацията по Във връзка с Вашето запитване моля да се запознаете с
процедура № BG06RDNP001-6.004 "Производство на отговор на въпрос № 27 от 01.10.2018 г.
продукти, които не са включени в Приложение I от
Договора за функционирането на Европейския съюз",
срещнахме проблем, за разрешаването на който молим
за Вашето съдействие. Проблемът е констатиран в
Приложение 2 от документацията за кандидатстване, а
именно:
- в т. 2.3. "Размер на финансовата помощ в процентно
съотношение спрямо допустимите за подпомагане
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разходи по проектното предложение" е посочен твърд
размер на безвъзмездната финансова помощ в проценти
- 50%
-в т. 2.4." Общ размер на финансовата помощ: ( в
процентно съотношение спрямо размера на разходите ,
за които се кандидатства.....)" е въведена формула за
изчисляване на помоща на база посочен от кандидата
размер на общите допустими разходи по проекта.
И двете клетки са заключени така, че кандидатът не
може да внася корекции в тях.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата
безвъзмездната финансова помощ се предоставя при
спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013,
което означава, че не може да надвишава сумата от 200
000 евро в рамките на три приключили финансови
години.
Начинът , по който е разработено Приложение 2 обаче
не позволява коректно изчисление на БФП от страна на
кандидата и при изчислени общи допустими разходи по
проекта в размер на 850 000,00 лв., БФП, изчислена
автоматично във формуляра е 425 000,00 лв. , при
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допустими по регламент максимум 391 166,00 лв.
Означава ли
това, че тълкувам неправилно
ограниченията по Регламент (ЕС) № 1407/2013 и
безвъзмездната финансова помощ по процедурата ще
бъде 50 % от общо допустимите разходи по проекта ?
Моля за Вашето съдействие и напътствия по отношение
начина за коректно попълване на Приложение 2 от
документацията за кандидатстване .

№ 36
09.10.2018 г.

Предварително Ви благодаря!
Милена Шопова
Manager manico.ltd@gmail.com
Уважаеми, Господа
Във връзка с намерение на наши клиенти за участие в
Процедура BG06RDNP001-6.004 по мярка 6.4.1 от ПРСР
2014 - 2020 имаме следните въпроси относно Условията
за кандидатстване:
За една от инвестициите, които искаме да направим,
поради специфичния характер на производствената

1.
Във връзка с Вашето запитване за избор на доставчик
на машина (поточна линия) Ви обръщаме внимание на т. 24
от раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от Условията за
кандидатстване,
където е описано, че кандидатите
представят предварителни или окончателни договори за
услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с
посочени марка, модел (когато е приложимо), цена в левове
или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение, както и наймалко три съпоставими независими оферти, които съдържат
наименование на оферента, срока на валидност на офертата,
датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента,
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машина (поточна линия) се изисква възможно по-ранно
заявяване и сключване на договор с някаква предплата.
Според Условията за кандидатстване Раздел 14.2
Условия за допустимост на разходите - т.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. Т.е. съществува
изискване разходът по тази наша инвестиция да бъде
извършен след 7-ми декември (крайният срок на
подаване на проекто предложения). Извършването обаче
на подобен разход от наша страна означава избор на
доставчик на съответната инвестиция. И докато за
разходи по т.1.6 има предвиден механизъм за избор на
доставчик, то при горната хипотеза липсва такъв.

подробна техническа спецификация на активите/услугите,
цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с
отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно
Приложение № 8.
2.
В процедурата няма изискване за провеждане на
процедура по избор на доставчик съгласно чл.50 ал.3 от
ЗУСЕСИФ. Безвъзмездната финансова помощ по
процедурата е до 50 на сто.

Въпрос 1 - Тъй като НЕ сме възложители по ЗОП,
означава ли, че изборът на доставчик в горната хипотеза
се извършва по правилата на ЗУСЕСИФ (Глава
четвърта) и ако не е така - какви правила да спазваме за
процедура по избор на доставчик, проведена преди
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сключването на административен договор с УО?

Въпрос 2 - В нашият случай безвъзмездна помощ ще
бъде под 50% от стойността на проекта - има ли
написано изискване от УО (аз не видях такова), което да
препраща към чл.50 ал.3 от ЗУСЕСИФ, което гласи Процедура за избор с публична покана се провежда и
когато размерът на предоставената безвъзмездна
финансова помощ е равен или по-малък от 50 на сто от
общата сума на одобрения проект, ако това е изискване
на управляващия орган към бенефициента ?
Благодаря Ви предварително.
N.Totev
№ 37
09.10.2018 г.

Допустими за подпомагане по настоящата процедура са
дейностите от раздел 16, които не са допустими за
Здравейте,
подпомагане по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за
лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията
Относно: Процедура чрез подбор № BG06RDNP0016.004 „Производство на продукти, които не са включени на горски продукти“ от ПРСР. В тази връзка посочения от
Вас пример е недопустим за подпомагане по настоящата
в Приложение 1 от Договора за функционирането на
krum georgiev krumgeorgiev2004@yahoo.com
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Европейския съюз” по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020
г.

процедура.

Въпросът ми е:В Приложение 18, раздел 16 е допустим!
Следва ли, че може да се кандидатства за производство
на пелети получени от индустриалната преработка на
дървесина, производство на които не влиза в
дейности описани в приложение № 6.

№ 38
09.10.2018 г.

Благодаря,
Лека и успешна седмица,
инж.Георгиев
Maria Marinova vb_ch@abv.bg
Кандидатите доказват потенциал за изпълнение на проекта,
Здравейте,
като изчисляват средноаритметичен размер на оперативната
Установена е явна техническа грешка в Приложение No печалба за последните 3 завършени финансови години
21 към Условията
съгласно указанията в колона „А“ на ред 16 от Приложение
за кандидатстване по подмярка 6.4.1, а именно:
№ 21 към Условията за кандидатстване и изискванията на
критерий № 2.2 „Кандидати с потенциал за изпълнение на
В т. IV на таблицата в Приложение No 21 е посочено проекта“ от раздел 22 „Критерии и методика за оценка на
"Средноаритметичен
проектните предложения“.
размер на оперативната печалба на кандидата за Формулата в ред 16, колона B, C и D от Приложение № 21
последните
3
завършени
финансови
години". към Условията за кандидатстване за изчисление на
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Формулата, с която е зададено да бъде изчисляван този
средноаритметичен
размер
е
ROUND(AVERAGE(B15+C15+D15);2),
което
не
съответства на текстовата формулировка.
За да отговаря формулата на условието на реда, същата
би трябвало да е:
ROUND(AVERAGE(B15;C15;D15);2)
или
ROUND(AVERAGE((B15+C15+D15)/3);2).
Във връзка с очевидната грешка са направени
запитвания N 8 и N 19, от отговорите на които не става
ясно на етап предварителна оценка както и на етап
окончателна оценка на проектните предложения от
страна на експертите на ДФ "Земеделие" как ще бъде
определян този размер: като средно аритметичен за
последните
три
години
или
по
формулата
ROUND(AVERAGE(B15+C15+D15);2. Кое ще бъде
водещо:
определението
"Средноаритметичен
размер
на
оперативната печалба на кандидата за последните 3
завършени финансови години" или ще бъде направено
изчисление
по
формулата

оперативната печалба на кандидата за последните 3
завършени финансови години трябва да изчислява
посоченото по-горе изискване, като при попълване на
Приложението всеки кандидат следва да използва:
- формула ROUND(AVERAGE(B15;C15;D15);2) или
- формула ROUND((B15+C15+D15)/3;2) ,
или друг начин, който да отговаря на указанията в колона
„А“ на ред 16 от Приложение № 21 към Условията за
кандидатстване.
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ROUND(AVERAGE(B15+C15+D15);2)?
Следва да се има предвид, че в раздел 22.Критерии и
методика за оценка на проектните предложения, в
критерий 2.2 "Кандидати с потенциал за изпълнение на
проекта", изрично е изписано "средноаритметичният
размер...". Същевременно в раздел. 24.3. Списък с
документи, доказващи съответствие с критериите за
подбор на проекти от Условията за кандидатстване, т. 8
е записано: Попълнено Приложение № 21 във формат
„xls“ или „xlsх“ за изчисление на средноаритметичен
размер на оперативната печалба на кандидата за
последните 3 завършени финансови години в случай, че
кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 2.2
„Кандидати с потенциал за изпълнение на проекта“ и в
него се прилага неточната формула.
Предвид грешните резултати, които се получават при
определянето на "Средноаритметичен размер на
оперативната печалба на кандидата за последните 3
завършени финансови години" според определението и
според
записаната
формулата,
а
именно:
ROUND(AVERAGE(B15+C15+D15);2), моля да
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№ 39
09.10.2018 г.

дадете конкретен и еднозначен отговор и, в случай на
необходимост, да бъде коригирана формулата в
Приложение № 21 за определяне средноаритметичния
размер на оперативната печалба на кандидата за
последните 3 завършени финансови години. Надявам се
отговора на това запитване да внесе яснота и не бъде
поредния уклончив отговор на зададените Ви вече два
въпроса във връзка с описаната по-горе неточност.
Вико Тойс ЕООД vicotoys@abv.bg
Здравейте,
ние сме фирма за производство на детски играчки от
дърво и текстил, регистрирани сме ноември 2016 г. и
нямаме 3 завършени финансови години, в такъв случай
може
ли
да
кандидатстваме
по
програмата
„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.“?

1. Във връзка с Вашият въпрос Ви информираме, че
изискването за 3 завършени финансови години е само в
случай, че заявявате точки по критериите за оценка № 2
„Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години
преди датата на кандидатстване“ и същото не е критерий за
допустимост на кандидатите.
2. Приложение № 2 към Условията за кандидатстване е
„Основна информация за проектното предложение“, а
образец на бизнес план е Приложение № 4 „Бизнес план“
към Условията за кандидатстване, публикуван в пакета на
насоки за кандидатстване.
относно приложение 2 - Бизнес план, тъй като не е 3. Основен критерий за допустимост по процедурата е
включен в документите, ние ли го изготвяме както кандидатите да имат седалище или клон със седалище на
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преценим за добре или има някаква форма която се територията на селски район, включително дейността по
изисква?
проекта да се извършва на територията на селски район,
съгласно Приложение 1 от Условията за кандидатстване.
регистрацията на фирмата е в гр. София, но Проверката за съответствие се извършва в Търговския
производството се извършва в гр. Ябланица, обл. Ловеч, регистър и регистър на ЮЛНЦ.
където се надяваме да изградим нашия цех, това как
може да се докаже за да получим точки за развиване на
дейност в северозападен район?
Благодаря!
Поздрави,
Емилия Георгиева
Вико Тойс ЕООД
№ 40
09.10.2018 г.

Иван Горанов zemedelie@outlook.com
Здравейте, след като се опитах да се запозная с 4- то
изменение на ПРСР 2014 - 2020 бихте ли ми показали в
коя част от приложенията е посочено изменението от 75
% на 50 % за Подмярка 6.4.1. Прикачвам Ви Одобреното
изменение.

Във връзка с Вашето запитване моля да се запознаете с
публикувания на интернет страницата на Министерство на
земеделието,
храните
и
горите
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-iprogrami/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-naselskite-rayoni/ пакет документи, съдържащи одобреното
четвърто изменение на Програма за развитие на селските
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С Уважение Иван Горанов
№ 41
10.10.2018 г

Юлия Михайлова mihailova_julia@abv.bg
Здравейте!
Във връзка с кандидатстването имаме следния въпрос:
Съгласно условията за кандидатстване финансовата
помощ се предоставя при спазване на условията на чл. 3,
параграф 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, във
връзка с което е необходимо попълването на
Приложение 15
Декларация за размера на
получената минимална помощ.
В същото време Преложение 15 не фигурира в т. 24.1.
Списък с общи документи от Условията за
кандидатстване.
Приложение 15 също така не може да бъде избрано в
Раздел 12 от електронния формуляр, тъй като не е
включено в списъка с документи, избирани от падащото
меню.
Моля Ви да уточните дали попълването на Приложение
15 е задължително за кандидатите и по какъв начин да

райони за периода 2014-2020, както и с текста на подмярка
6.4.1, където може да видите интензитетът на подпомагане
по мярката.
В Приложение № 2. „Основна информация за проектното
предложение“, в Раздел X. „Декларация за размера на
получената минимална помощ“ от същото 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).
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№ 42
10.10.2018 г.

бъде включено в списъка с документи от Раздел 12 на
електронния формуляр?
Предварително благодаря.
teodora_pavlova@mail.bg
Здравейте,

1. Като стойност на средно списъчния брой на персонала
следва да се включат данните както на код 1001, така и на
Моля за разяснения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в код 1400 и код 1600 от Отчет за заетите лица, средствата за
подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 работна заплата и други разходи за труд (за предприятия
г. във връзка с начина на попълване на документите за съставящи баланс) или Справка заети лица (за предприятия
кандидатстване.
несъставящи баланс).
1. При попълването на раздел 13 от Приложение 2
„Основна информация за проектното предложение“ кои
заети лица от „Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд“ се описват на 2. Формулите за оценка на ефективността на инвестицията
ред „Средносписъчен брой към предходната финансова имат информативен характер и не следва да бъдат
година“, само с код 1001, или и лицата посочени в код записвани.
1400 и код 1600 от част II на отчета?
2. В раздел VII. „Показатели за оценка на ефективността
на инвестицията и финансовите показатели (по проекта
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№ 43
15.10.2018 г.

и за цялостната дейност на кандидата)“ от Приложение 4
– Бизнес план, как могат да се въведат изчисленията,
след като sheet „показатели за оценка“ е заключен? Ще
повлияе ли на негативно на оценяването, ако се създаде
нов sheet, в Приложение 4, в който да се въведат
необходимите изчисления?
alando@mail.bg
Здравейте уважаеми дами и господа от УО на ПРСР,
Във връзка с Вашето запитване Ви информираме, че код
10.52 „Производство на сладолед“ от КИД 2008 не е
Във връзка с кандидатстването ни по процедура допустим за подпомагане по процедурата, съгласно т. 3 на
„Производство на продукти, които не са включени в раздел 13.1 „Допустими дейности“ от Условията за
Приложение 1 от Договора за функционирането на кандидатстване.
Европейския съюз” на подмярка 6.4.1. „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“, бихме искали да
Ви зададем следния конкретен въпрос: Производството
на сладолед допустима дейност ли е по настоящата
процедура?
Нашето микро предприятие планира да произвежда
сладолед (както от плодове, така и от мляко и сметана), а
той не фигурира сред продуктите, включени в
Приложение 1 от Договора за функционирането на
Европейския съюз. Освен това навсякъде из насоките
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№ 44
16.10.2018 г.

относно производството четем допълнението в скоби
"(независимо от вложените продукти и материали)".
Молим за недвусмислен и категоричен отговор, тъй като
от това ще зависи решението ни дали да кандидатстваме.
Благодарим Ви предварително!
С Уважение: Александър Павлов
Крум Георгиев kvg2018@abv.bg
Във връзка с поставения от Вас въпрос следва да имате
предвид, че съгласно т. 2 от раздел 13.3 „Недопустими
дейности“ в рамките на процедурата не се финансират
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 ПРСР 2014 – 2020 г., включително пелети.
Недопустимите дейности са посочени в приложение № 6
към Условията за кандидатстване.

Здравейте,
Относно:
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 .
Допустими ли са по процедурата в КИД 16 производство Посочените от Вас продукти - палети, сандъци, пчелни
на пелети, палети, сандъци, пчелни рамки и кошери?
рамки и кошери не са включени в недопустимите дейности,
Благодаря.
описани в Приложение № 6 към Условията за
кандидатстване.
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№ 45
16.10.2018 г.

Виктор Георгиев vkg87@abv.bg
Здравейте,
Относно:
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.
Въпрос:
Допустими ли са по процедурата в КИД 16 производство
на пелети, палети, сандъци, пчелни рамки и кошери?

Моля да се запознаете с отговор на въпрос № 44 от
16.10.2018 г.

Благодаря,

№ 46
16.10.2018 г.

Лек ден,
Виктор Георгиев
Lucky Shopova [mailto:shopova@elana.net]
Здравейте,

63

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА
ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP0016.004
„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. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Моля за разяснение по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020
г.
Във връзка с Приложение 2 (Основна информация за
проектното предложение) - в кои случаи е нужно да се
попълни УРН (ред първи от Приложение 2)? В полето за
разяснения (вдясно) не е указано.
Моля да поясните, в случай че кандидатът не е
земеделски стопани или ЕТ, чийто собственик е
земеделски стопанин, задължително ли е да се попълва
полето с Уникален регистрационен номер в Приложение
2 (Основна информация за проектното предложение),
при положение че до този момент не е кандидатствал по
ПРСР и съответно няма УРН.
Благодаря предварително.

№ 47
17.10.2018 г.

Ред първи от Приложение № 2 „УРН“ се попълва само от
кандидати, които имат създадено такова преди датата на
кандидатстване с проектното предложение. ДФЗ ще
извършва служебна регистрация в ИСАК на кандидатите,
които нямат създадена такава.

Поздрави,
Лъки Шопова
ЕВРОАЛТЕРНАТИВА
ООД
[mailto:evroalternativa@abv.bg]
Здравейте,
Въпрос по процедура чрез подбор № BG06RDNP001- В процедурата няма изискване за доказване на получени над
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ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP0016.004
„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. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
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 20142020
Ние сме микропредприятие съгласно чл.3 от ЗМСП.
Регистрирани сме като земеделски производител по
Наредба №3 от 1999 г.
Въпросът ми е следният: - Трябва ли да доказваме, че
над 50% от получените приходи през 2017 г. са от
земеделска дейност, тъй като
в Условията за
кандидатстване раздел 11 „Допустими кандидати“, 11.1
„Критерии за допустимост на кандидатите“ т. 4, буква
„в“
е казано: „за кандидати, които не са
микропредприятия- да е получил над 50% за
предходната финансова година приходи от земеделски
дейности или участие и подпомагане по схемата за
единно плащане на площ, вкл. приход от получена
публична финансова помощ, директно свързана с
извършването на тези дейности, или приход
от
преработка на земеделска продукция, директно свързани
със земеделски дейности, или получена публична

50 на сто за предходната финансова година приходи от
земеделски дейности за кандидати, които отговарят на
определението за микропредприятие съгласно чл. 3 от
ЗМСП и са регистрирани земеделски стопани, които
отговарят на условията по т. 4, буква „а“, „б“ и „г“ от
раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от
Условията за кандидатстване.
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ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP0016.004
„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. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

№ 48
17.10.2018 г.

финансова помощ“
Благодаря Ви предварително!
office@evroprogrami.com
[mailto:office@evroprogrami.com]
Здравейте,
1.
Кандидатът по мярката е производствено
предприятие, което е регистрирано през Септември 2017
година (т.е. НЕ е новообразувано), но през 2017 година
не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за
счетоводството, за което е подадена Декларация
(Приложение 11), към НСИ. Тъй като предприятието не
е осъществявало дейност, то не е подавало годишен
отчет за дейността за 2017 г. и съответно няма изготвени
ОПР, Баланс и Отчет за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд. Имайки
предвид така изложената информация, моля да
отговорите на следните въпроси:
1.1. На база данните за 2017 или тези за 2018 година
да бъде попълнена декларацията за МСП и да се
определи категорията на предприятието?
1.2. Ще получи ли Кандидатът точки по критерий

1.1 Категорията „МСП” се регламентира от
Закона за малките и средните предприятия. Всички данни
(стойности) на критериите за МСП се изчисляват и
попълват в декларацията на годишна база – въз основа на
данните за последната приключила финансова година
(наречена в ЗМСП „предходна финансова година”, т.е.
последна приключила финансова година – т.е. годината, за
която имам цялостен приключен финансов отчет). Източник
на данните са годишните финансови отчети или
консолидираните финансови отчети.
В случай на новообразувано предприятие данните се
определят и попълват в Декларацията според стойността на
показателите за текущата година.
Образец на декларация за МСП и Указания за попълване,
утвърдени от министъра на икономиката и енергетиката
може да намерите на интернет страницата на Министерство
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ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP0016.004
„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. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
6.1., в случай, че планира да открие 10 нови работни
места, но не може да представи „Отчет за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за
2017 г.“?

на
икономиката:
https://www.mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-iukazaniya-za-popalvane-12-285.html
1.2 Документът, който трябва да се представи по критерий
№ 6.1 е „Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд за 2017 г.“, като няма
предвидено изключение за съществуващи през 2017 г.
предприятия, които не са осъществявали дейност.

2.
Ще получи точки по
критерий 6.1.
новообразувано предприятие, регистрирано през 2018
година, което планира да открие работни места, но не
може да представи заверено копие от НСИ на Отчет за
заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд (за нефинансови предприятия съставящи
баланс) или Справка заети лица (за нефинансови
предприятия несъставящи баланс) за 2017 година?
Въпросът възниква, тъй като в точка 24.3 от Условията
за кандидатстване, не е изрично упоменато, че тези
документи се изискват от действащи предприятия.

2. Точки по критерий 6.1 „Проекти, създаващи нови работни
места“ могат да получат и регистрирани през 2018 г.
кандидати.
В случай на новообразувано предприятие, регистрирано
през 2018 г., за увеличение на средносписъчния персонал
следва да се счита броят на заявените в проектното
предложение нови работни места, описани в Таблица Б
„Допълнителна заетост на предприятието, свързана с
изпълнението на проектното предложение“.
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ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP0016.004
„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. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
№ 49
17.10.2018 г.

№ 50
18.10.2018 г.

Yordan Yordanov [mailto:yordantyordanov@abv.bg]
Здравейте
имам два въпроса:
1/Къде са публикувани критериите за оценка на
проектите по подмярка 6.4.1
2/Имам разрешение за строеж на къща за гости в селски
район който ще финансираме със собствени средства.
Допустимо ли е да кандидатствам по подмярка 6.4.1 за
изграждане на фотоволтаична инсталация до 30
киловата за собствени нужди и термопомпена
инсталация за отопление и климатизиране на къщата за
гости така че да не се налага ползването на твърдо
гориво и да се замърсява околната среда.
Поздрави!

1. Критериите за оценка на проектните предложения са част
от Условията за кандидатстване по процедурата, които са
публикувани в ИСУН2020 и са описани в раздел 22
„Критерии и методика за оценка на проектните
предложения“.
2. Съгласно т. 5.5 от раздел 13.3. „Недопустими дейности“
не са допустими за подпомагане инвестиции, насочени към
туристически дейности и туристически обекти по смисъла
на Закона за туризма. В тази връзка описаната от Вас
инвестиция за изграждане на фотоволтаична инсталация до
30 киловата за собствени нужди и термопомпена инсталация
за отопление и климатизиране на къща за гости не е
допустима за подпомагане по процедурата.

From:
carescape_eu@mail.bg
[mailto:carescape_eu@mail.bg]
Sent: Thursday, October 18, 2018 4:24 PM
To: RSR Information
Subject: Въпрос по подмярка 6.4.1
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ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP0016.004
„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. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Здравейте,
Моля за разяснения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020
г. във връзка с попълване на Приложение 2 „Основна
информация“.

В точка 5. „Дата на регистрация“ от раздел ХІ. „Форма за
наблюдение и оценка на проектни предложения“ от
Приложение № 2 се попълва датата на регистрация на
кандидата в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.

За какъв вид регистрация се отнася точка 5. „Дата на
регистрация“ от раздел ХІ. Форма за наблюдение и
оценка на проектни предложения по подмярка 6.4.1.
„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ
ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА
СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“ ОТ ПРСР 20142020 Г.?
№ 51
19.10.2018 г.

From: Владимир Георгиев [mailto:kvg50@abv.bg]
Subject: Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004
„Производство на продукти, които не са включени в
Приложение 1 от Договора за функционирането на
Европейския съюз”
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„ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА
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НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
ОТ ПРСР 2014-2020 Г. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Здравейте,
Относно:Процедура чрез подбор № BG06RDNP0016.004 „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.,
въпросите ми са:
1. КИД 16.10 допустим ли е по процедурата?
2. От раздел 16 - Производство на дървен материал и
изделия от дървен материал и корк,без мебели;
производство на изделия от слама и материали за
плетене, кои КИД са допустими?

№ 52
19.10.2018 г.

Във връзка с Вашето запитване Ви обръщаме внимание, че
съгласно т. 2 от раздел 13.3. „Недопустими дейности“ по
процедурата не се финансират инвестиции насочени към
производства
преди
индустриална
преработка
на
дървесината, които се финансират по подмярка 8.6
„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка,
мобилизиране и търговията с горски продукти“ от ПРСР
2014 – 2020 г., включително дейности описани в
Приложение № 6 към Условията за кандидатстване.

Благодаря,
Владимир Георгиев
From: Elitsa Kantardzhieva [mailto:elikanta@gmail.com]
Здравейте,
във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP001- Съгласно раздел 22 „Критерии и методика за оценка на
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№ 53
22.10.2018 г.

6.004 по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на проектните предложения“ от Условията за кандидатстване,
неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г., имам по критерий 1.2 „Проекти, подадени от кандидат, чийто
следният въпрос:
собственик или представляващ притежава образование
и/или стаж в сектора, за който кандидатства“ стажът се
- При кандидатстване от страна на неземеделски доказва с един или повече от следните документи на
производител как се доказва стаж в областта на кандидата
или
представляващия
кандидата
или
проектното предложение. Счита ли се за такъв ако собственика/ците
на
кандидата:
копие
от
предприемачът е собственик и управител на фирма с трудова/осигурителна книжка, от която да е видно найдейността по която се кандидатства?
малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията в
съответния сектор.
-В тази връзка, за да получи точки по критерий 1.2,
Поздрави,
управителят или собственика на кандидата трябва да
Елица Кантарджиева
представи доказателства за стаж по професия в сектора, в
който кандидатства.
From:
Tihomira
Lazarova
[mailto:tihomiralazarova@yahoo.com]
В раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ са
Здравейте,
определени изискванията, на които следва да отговарят
във връзка с кандидатстването по процедура дейностите с включени разходи за строителни и монтажни
BG06RDNP001-6.004 "Производство на продукти, които дейности (СМР), съобразени с изискванията на Закона за
не са включени в приложение I от Договора за устройство на територията (ЗУТ). Всички документи следва
функционирането на Евпорейския съюз" по подмярка да бъдат издадени на името на кандидата по процедурата,
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ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP0016.004
„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. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

№ 54
22.10.2018 г.

6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски включително документите съгласно т. 5 от раздел 13.2.
дейности", моля за отговор на следния въпрос: Може ли „Условия за допустимост на дейностите“.
с договор за наем за срок от 10 години Наемателят да
изпълни СМР, ако бъде вписн в разрешитеното за
строеж, заедно със собственика, или е задължително
учредяване правото на строеж на името на наемателя?
Благодаря за отговора.
Тихомира Лазарова
From: Алекс Алекс [mailto:ak28@abv.bg]
Здравейте възнамерявам да кандидатствам по подмярка
6.4.1,
1. Наличието на седалище или клон със седалище на
територията на селски район е основно условие за
Фирмата ми съществува от 12 години като е допустимост към кандидатите по процедурата. В тази
регистрирана със седалище и адрес на управление - връзка на кандидатите е предоставена възможност да
Велико Търново, основната дейност на предприятието докажат това изискване с наличието на клон със седалище
ми извършва дейността в селски район/ в собствена на територията на селски район, регистриран към датата на
производствена база съществуваща над 10г , изградена кандидатстване. Проверката по критерия за допустимост за
на собствена земя/ - това е видно от справката от НСИ седалище и/или наличие на клон със седалище на
подавана ежегодно.
територията на селски район се извършва в Търговския
1. Въпросът ми е следният: задължително изискване ли регистър и регистър на ЮЛНЦ.
е да бъде отразен този факт в Търговския регистър, 2. Проверка за съответствие на кандидата с критерий № 6.2
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№ 55
22.10.2018 г.

трябва ли да има отразена регистрация на
производствената базата в селски район като клон?, след
като е видно от справката подавана в НСИ, че основната
производствената дейност е в населено място попадащо
в обхвата на селски район от повече от 10 години с
посочено ЕКАТЕ попадащо в селски район.
2. По критерии 6.2.Проекти на кандидати, на които
седалището на дружеството е в същата община, в която
ще е извършва инвестицията от най-малко една
календарна година - ще получа ли точки - 10 т. според
вашите критерии, след като във представена справка за 3
години назад е видно че дейността на производствения
обект е в обхвата на селски район с отразено ЕКАТЕ.
Задължително условие ли е да бъде регистриран в ТР
колон в селски район на фирмата.
Моля за ваш отговор!!!
Красимир Димитров <krasiemdi@gmail.com>
Здравейте,
Бих искал да Ви задам следният въпрос по ПРОЦЕДУРА
ЧРЕЗ
ПОДБОР
№
BG06RDNP001-6.004
“ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА
ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА

„Проекти на кандидати, на които седалището на
дружеството е в същата община, в която ще е извършва
инвестицията от най-малко една календарна година“ се
извършва в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.
Точки по критерий 6.2 „Проекти на кандидати, на които
седалището на дружеството е в същата община, в която ще
се извършва инвестицията от най-малко една календарна
година“ получават проектни предложения, при които
съгласно данни от „Търговски регистър и регистър на
ЮЛНЦ“" е установено, че седалището на дружеството от
най-малко 1 календарна година преди датата на
кандидатстване е в същата община от селски район, където
е предвидено да се осъществява инвестицията по
проектното предложение.

По критерий № 1.1 “Проекти, подадени от кандидати,
притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват“
73

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА
ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP0016.004
„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. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
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ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА
НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. :
Предприятие, кандидат по процедурата е извършвало
през предходната финансова година дейности по
производство и монтаж на метални халета за
промишлени цели.
Фирмата има свой производствен комплекс с налични
машини и оборудване, които се използват в
продължение на години. Дейността на кандидата
включва производство на метални изделия и
последващата им доставка и монтаж.
Приходите за предходната финансова година се
формират в две основни категории, а именно:
1. Приходи от производство. Това са приходи, които са
свързани с производство на изделия от метал /халета/ и
тяхната продажба към клиенти, без последваща услуга
за доставка и монтаж.
2. Приходи от услуги. Това са приходи от производство
на издалия от метал /халета/ и услуга за доставка и

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
което се кандидатства. Във връзка с поставения от Вас
въпрос следва да имате предвид, че секторът и кодът на
икономическа 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).
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монтаж. В този случай, фирмата е изцяло отговорна за
производството на необходимите за изпълнение на
строителна
услуга
компоненти,
но
предвид
комплексният характер на дейността, се заприходява,
като услуга.
Конкретният въпрос е следният:
При гореописаният случай, ще се предоставят ли на
кандидата точки по критерий 1.1., т. 22 Критерии и
методика за оценка на проектните предложения, от
Насоките за кандидатсване, в случай че предприятието
има за предходната финансова година 2 или 3 %
директен приход от производство?
Т.е. производството е допълнителна дейност според
удостоверение, издадено от НСИ.

№ 56
24.10.2018 г.

С уважение,
Красимир Димитров
Maria Sirakova <mariia.sirakova@gmail.com>
Здравейте,
отправените

от

кандидата

запитвания

за

оферти Във връзка с Вашето запитване Ви обръщаме внимание на
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съгласно Приложение № 8 възможно ли е да се
подпишат само с КЕП на кандидата и изпратят по емайл. (без да се подписват на ръка от представителя на
кандидата и мокър печат)?

№ 57
24.10.2018 г.

изискванията към формата на документите, които
кандидатите следва да представят в проектното
предложение, описани в раздел 24.1 „Списък с общи
документи“, където не е предоставена възможност
Приложение № 8 да бъде подписано електронно с КЕП.
Възможно ли е документи по проекта и формуляра за Същото следва да бъде представено в “pdf” или “jpg”.
кандидатстване в ИСУН 2020 да се подписват с КЕП на В описания от Вас случай електронният формуляр може да
физическото лице, което е едноличен собственик на бъде подписан с КЕП на физическото лице, което е
капитала и представител на кандидата?
едноличен собственик на капитала и представител на
кандидата или с КЕП с титуляр юридическото лице - ЕООД,
Благодаря
като автор на подписа в този случай следва да е
физическото лице, което е едноличен собственик на
капитала и представител на кандидата.
Също така следва да имате предвид т. 2 от раздел 23 „Начин
на подаване на проектните предложения/концепциите за
проектни предложения“ от Условията за кандидатстване по
отношение подписване на електронния формуляр и раздел
24.1 „Списък с общи документи“ по отношение
изискванията към формата на документите.
Maria Sirakova <mariia.sirakova@gmail.com>
1. Точки по критерий № 4 „Проекти в секторите, посочени в
Здравейте,
т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране
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Въпрос във връзка с критерий 4.1.Проектът е представен
от кандидат, новообразувано предприятие и попада
изцяло в един или повече от изброените сектори от
НСНМСП 2014 - 2020 г.
Кандидатът с какъв документ доказва код на основна и
допълнителна дейност по КИД- 2008 за 2017 г., ако е
вписан в регистър Булстат през септември 2018 г. В този
случай няма завършена финансова 2017 г, и не се подава
справка по кид в НСИ. От друга страна в т.24.3 от
Насоките , Списък с документи, доказващи съответствие
с критериите за подбор на проекти, няма посочен
никакъв документ за доказване на съответствие със
заявен критерий 4.1. Тогава как ще съблюдавате този
критерий?

на предприемачеството“ от Националната стратегия за
насърчаване на малките и средните предприятия“ получават
кандидати, които отговарят едновременно на 2 условия:
1.1 Кандидатът е новообразувано предприятие, съгласно
определението в ЗМСП, регистрирани в регистър Булстат до
12 месеца преди датата на кандидатстване, и
1.2 Проектното предложение попада изцяло в един или
повече от изброените сектори и приходите по проекта се
реализират изцяло от тези сектори.

2. Всички документи свързани с ползване на земя и сгради,
които се подават на етап кандидатстване, са описани в т. 10
– 13 от раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от
Условията за кандидатстване и следва да бъдат издадени на
името на кандидата. В случай, че договорът подлежи на
вписване съгласно националното законодателство, той
Втори въпрос: Земята и сгадите, са собственост на следва да бъде вписан в Агенцията по вписвания.
физическо лице, което е едноличен собственик на
капитала на дружеството-кандидат. Трябва ли да се
склчи договор за наем между физ.лице и ЕООД ,за
целите на изпълнение на условията за кандидатстване и
за какъв минимален срок следва да е сключен договора?
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Има ли изискване договорът да се вписва в агенция по
вписванията или не.

№ 58
25.10.2018 г.

Благодаря
From: yordan_penchev@mail.bg
Здравейте,
Имам въпроси 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.
1. Ако кандидатстваме за СМР (на нова сграда), което
ще се извършва от фирма-строител, която има 100 %
патент за иновативен метод на строителство, ще
получим ли точки по критерий 8 „Проекти, включващи
иновации“, след като сградата ще е изградена по
иновативен начин? Моля за конкретен отговор на
въпроса!

1. Във връзка с Вашето запитване Ви обръщаме внимание,
че за доказване изпълнение на изискването по критерий № 8
„Проекти, включващи иновации“, кандидатите следва да
представят документ/документи по т. 11 от раздел 24.3
„Списък с документи, доказващи съответствие с критериите
за подбор на проекти“. Описаният от Вас случай не попада в
обхвата на определението за иновации, използвано в
процедурата.
2. Във връзка с Вашето запитване моля да се запознаете с
отговор на въпрос № 41 от 10.10.2018 г., където е указано по
какъв начин се прикачва декларация за минимални и
държавни помощи (Приложение № 15), като същото е
валидно и за декларация за нередности (Приложение № 23)
към Условията за кандидатстване.
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№ 59
27.10.2018 г.

2. Бихте ли ми казали декларациите към Приложение №
2 „Основна информация за проектното предложение“
(Приложение № 23 Декларация за нередности и
Приложение № 15 Декларация за минимални и
държавни помощи), към коя точка в ИСУН трябва да се
прикачат?
Maria Sirakova mariia.sirakova@gmail.com
По отношение на Вашия коментар за зададен въпрос, който
не е публикуван с отговорите на 27.10.2018 г. Ви обръщаме
Моля да ни отговорите на въпроси изпратени на внимание, че на посочения в Насоките за кандидатстване
17.10.2018 г., които не са публикувани с отговор от УО електронен адрес не е постъпил въпрос с конкретния текст
към 27.10.2018 г.
на 17.10.2018 г.
Благодаря
На ср, 17.10.2018 г. в 17:29 ч. Maria Sirakova 1. Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид
<mariia.sirakova@gmail.com> написа:
условията, описани в раздел II. „Критерии за допустимост,
ангажименти и други задължения на бенефициентите“ от
Здравейте,
Условията за изпълнение, където няма ограничение за
Въпросите ни са във връзка с критерий 6. Проекти, назначаване на нови работни места непосредствено след
създаващи работни места и осигуряване на устойчивост: подаване на формуляра за кандидатстване в изпълнение на
критерий за оценка № 6.1 „Проекти, създаващи нови
1. Възможно ли е непосредствено след подаване на работни места“ от Условията за кандидатстване.
заявление за кандидатстване да бъдат назначени лица в
изпълнение на критерий 6.1.Проекти, създаващи нови 2. Минималният период, за който кандидатът поема
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ОТ ПРСР 2014-2020 Г. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
работни места

ангажимент да поддържа средния списъчен брой на
персонала, в случай че заяви точки по критерий № 6.1
2. Какъв е минималният период, за който следва да се „Проекти, създаващи нови работни места“ е три години и
осигури устойчива заетост за новоназначените лица по започва да тече от датата на получаване на окончателното
проекта и има ли изискване за брой лица, за които ще се плащане, съгласно чл. 7 от проекта на административен
съблюдава устойчивата заетост?
договор.

№ 60
31.10.2018 г.

Благодаря
From:
[mailto:project@kasystems.bg]

project@kasystems.bg

Здравейте,
Въпросът ми е свързан отново с Приложение N: 21.
В част приходи, искате да нанесем само стойността на
код на ред 15100 "Нетни приходи от продажба" от ОПР
за съответната година. По този начин не се взимат под
внимание приходите от ред 15 300 (Разходи за
придобиване на активи по стопански начин) и 15 400
(Други разходи). За тези приходи, обаче, са направени
съответните разходи, които са отразени в разходната
част на ОПР.
По този начин пресметнато, се намаля действителния

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че
за целите на процедурата оперативната печалба се
изчислява съгласно Приложение № 21 към Условията за
кандидатстване, като част от одобрените от ръководителя на
Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. насоки за
кандидатстване.
По отношение на Вашия коментар относно формулата за
изчисление на средноаритметичен размер на оперативната
печалба в Приложение № 21 към Условията за
кандидатстване правим уточнение, че в конкретния случай
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№ 61
02.11.2018 г.

размер на Оперативна печалба преди данъци, лихви и се касае за очевидна техническа грешка на формулата, в
амортизации (EBITDA), защото реално се намаляват подкрепа на което е и гласувания от КН текст на критерия
приходите без да се намаляват съответните разходи за за оценка по процедурата.
тях.
Моля да отговорите как може да се коригира тази
неточност.
В отговора на въпрос , зададен преди мен, отговаряте че
„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“ и приложението не може
да се променя. Но въпреки това, всеки трябва да си
коригира сгрешената формула на позиция „IV.
Средноаритметичен размер на оперативната печалба на
кандидата за последните 3 завършени финансови
години“.
С уважение:
Кирил Апостолов
project@kasystems.bg
E-mail: coop_politika@cks.bg
1. Новорегистрирани предприятия са допустими за
Здравейте!
подпомагане по настоящата процедура, като те трябва да
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Имам следните въпроси по кандидатстване с проектно
предложение по Подмярка 6.4.1.“ Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“
-1. Новоучредено предприятие (ООД) намиращо се на
територията, включена в списъка Приложение 1, може
ли да кандидатства?
-2. Предприятието е с производство на хранителни
добавки (масла, екстракти и в друг вид) от маслодайни,
технически култури и билки. Влиза ли в допустимия
обхват за финансиране?
-3.Новозакупените машини за това производство ще
бъдат ли финансирани по проекта при условие, че се
закупят предварително със собствени или други
средства, които не са от фондове и други програми
(може ли и със заеми) и могат ли да се включат в
авансовото плащане при евентуално одобрение и
стартиране на проекта?

отговарят на изискванията в 11.1 „Критерии за допустимост
на кандидатите“ от Условията за кандидатстване.
2. Описаният от Вас случай не съдържа достатъчно
информация за предоставяне на еднозначен отговор. В
допълнение като допустими дейности по процедурата са
определени описаните в код 10.89 „Производство на други
хранителни продукти, некласифицирани другаде“ по КИД –
2008, а недопустимите дейности са описани в раздел 13.3. от
Условията за кандидатстване.
3. Недопустими са 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.
В тази връзка предварително закупени машини за
производствените дейности, предмет на проектното
предложение, не са допустим разход по процедурата.
Допустимо е авансово плащане в размер до 50% от
стойността на одобрената финансова помощ по проектите,
което се изплаща при условията и по реда на сключения
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„ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА
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Благодаря предварително!
Иванова
№ 62
04.11.2018 г.

административен договор.
Условията и реда за получаване на авансово плащане са
описани в раздел „Б. Финансово изпълнение на проектите и
плащане“ към Условията за изпълнение.

Elitsa Kantardzhieva elikanta@gmail.com
Съгласно раздел 22 „Критерии и методика за оценка на
Здравейте,
проектните предложения“ от Условията за кандидатстване,
по критерий 1.2 „Проекти, подадени от кандидат, чийто
във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP001собственик или представляващ притежава образование
6.004 по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на
и/или стаж в сектора, за който кандидатства“ стажът се
неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г., имам
доказва с един или повече от следните документи на
следният въпрос:
кандидата
или
представляващия
кандидата
или
собственика/ците
на
кандидата:
копие
от
- Счита ли се за стаж собственост на фирма с дейност, по трудова/осигурителна книжка, от която да е видно найкоято се кандидатства
малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията в
- Счита ли се за стаж управил на фирма с дейност, по
съответния сектор.
която се кандидатства.
Също така Ви информираме, че при подготовка на
Поздрави,
проектното предложение и в зависимост от дейностите,
Елица Кантарджиева
включени в него, по отношение изпълнението на
изискването по критерий 1.2. можете да използвате:
On Fri, Oct 19, 2018 at 3:19 PM Elitsa Kantardzhieva
- „Списък на професиите за професионално образование и
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<elikanta@gmail.com> wrote:
Здравейте,
във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP0016.004 по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г., имам
следният въпрос:
- При кандидатстване от страна на неземеделски
производител как се доказва стаж в областта на
проектното предложение. Счита ли се за такъв ако
предприемачът е собственик и управител на фирма с
дейността по която се кандидатства?
Поздрави,
Елица Кантарджиева

№ 63
05.11.2018 г.

обучение“, Утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003
г., изм. и доп. със Заповед №РД 09-04/08.01.2004 г., Заповед
№РД 09-34/22.01.2004 г., Заповед №РД 09- 255/09.04.2004
г., Заповед № РД 09 – 274 / 18. 02. 2005 г., Заповед № РД 091690/29.09.2006 г., Заповед № РД 09-828/29.06.2007 г.,
Заповед № РД 09- 1891/30.11.2007 г., Заповед № РД 09298/19.02.2009 г., Заповед № РД 09-1803/29.10.2009 г.,
Заповед № РД 09-621/18.05.2010 г., Заповед № РД 091728/01.12.2010 г., Заповед № РД 09-748/13.06.2011 г.,
Заповед № РД 09-1805/09.12.2011 г., Заповед № РД 09638/23.05.2012 г., Заповед № РД 09-59/21.01.2013 г., Заповед
№ РД09-182/25.02.2013 г., Заповед № РД09-74/20.01.2014 г.
, Заповед № РД09-1833/11.12.2015 г., Заповед № РД 091035/29.07.2016 г., Заповед № РД09- 1984/12.12.2016 г.,
Заповед № РД09-1851/27.03.2017 г. , Заповед № РД09 – 5862
от 14.12.2017 г. и Заповед № РД09-296 от 19.02.2018 г.;
-Национална класификация на професиите и длъжностите в
Република България – 2011;

Maria Papazova mariapapazova@gmail.com
Здравейте,

1. Съгласно т. 3 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
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№ 64
05.11.2018 г.

кандидатите“, към момента на подаване на проектното
Молим за информация по следните два въпроса:
предложение кандидатът трябва да има регистрирано
1. Допустимо ли е участието на Дружество,регистрирано седалище/клон със седалище на територията на селски
в гр.София с проектно предложение по подмярка 6.4.1.
район, съгласно Приложение № 1 към Условията за
При одобрение на проектното предложение
кандидатстване. Не е предвидена възможност за откриване
Дружеството (микропедприятие) ще открие клон в
на клон на територията на селски район след одобрение на
конкретния селски район, където е избрало да развива
проектното предложение.
дейността по Проекта.
2. Допустимо ли е участие с проектно предложение по
2. В рамките на процедурата не се финансират дейности,
подмярка 6.4.1.на тема: "Култивиране на гъба Кладница които водят до осъществяване на селскостопанска дейност,
(Pleurotus spp.)".
каквато е култивиране на гъби. Допустимите дейности по
Благодаря.
процедурата са описани в раздел 13.1 „Допустими
дейности“ от Условията за кандидатстване.
Поздрави,
Мария Папазова - от името на Макрохим ООД
Maria Sirakova mariia.sirakova@gmail.com
ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.004
Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че
“ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА
списъкът с наименованията на активите, дейностите и
ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА
услугите, за които са определени референтни разходи се
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
съдържа в Приложение № 7 към Условията за
ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА кандидатстване. Приложеният списък има за цел да облекчи
НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 –
кандидатите при подготовка на документите за
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НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
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2020 Г.

№ 65
05.11.2018 г.

кандидатстване, като за разходите включени в него се
изисква представяне на една оферта.

Къде са публикувани Референтните цени в лева без
ДДС, за АКТИВИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА
КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ,
съгласно Приложение № 7 от Насоките за
кандидатстване?
E-mail: alexander_pishev@mail.bg
Здравейте,
Имам въпрос във връзка с 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.

В случай, че кандидатът заявява точки по критерий за
оценка № 6.1 „Проекти, създаващи нови работни места“ и е
подал декларация за неактивност (Приложение № 11 на
НСИ) за 2017 г., същата може да бъде представена.
В допълнение Ви информираме, че оценителната комисия
може да извърши служебна проверка във връзка с
представените обстоятелства.

Нашето дружество не е новосъздадено, но не е
извършвало дейност. От НСИ ни казаха, че не могат да
ни извадят документа по точка 6. „Заверено копие от
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ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ ПО
ПОДМЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА
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№ 66
07.11.2018 г.

НСИ на Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд (за нефинансови
предприятия съставящи баланс) или Справка заети лица
(за нефинансови предприятия несъставящи баланс) за
2017 година.“ от раздел 24.3. „Списък с документи,
доказващи съответствие с критериите за подбор на
проекти“. Единствено могат да ни издадат Декларация за
неактивност. Може ли да приложим този документ
вместо „Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд“ за 2017 г., тъй като
желаем да заявим точки по критерий за подбор № 6.1?
From: Георги Георгиев
[mailto: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 компанията, която ще
кандидатства по подмярката е свързана с отглеждане на

1. Във връзка с Вашето запитване, моля да се запознаете с
отговор на въпрос № 55 от 22.10.2018 г.
2. Изпълнението на условията по критерий № 2 "Кандидати,
осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на
кандидатстване", свързани с доказване на осъществяваната
дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване
на територията на селски район се доказват с документи,
описани в т. 4, 5, 7 и 8 от раздел 24.3 „Списък с документи,
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гъби. За да бъде осъществявана основната дейност, като
спомагателна дейност фирмата произвежда и реализира
изцяло в собственото производство компост, т.е. от тази
допълнителна, спомагателна дейност фирмата до
момента не е реализирала приходи от продажба на
пазара.

доказващи съответствие с критериите за подбор на проекти“
към Условията за кандидатстване. Също така в условията по
критерий № 2.1 и критерий № 2.2 не се поставя ограничение
по отношение на сектор на икономическата дейност, от
която са реализирани приходите на кандидата.

Фирмата планира кандидатстване по подмярка 6.4.1 за
инвестиция в разширяването на производството на
компост с цел както задоволяване на нарастващите
собствени нужди, така и продажба на други
производители на култивирани гъби.
Молим за отговор на следните въпроси:
1) Ще получи ли проекта точки по Критерий 1.1
"Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в
сектора, за който кандидатстват" при положение, че
дейността по производство на компост не фигурира в
Удостоверение от НСИ?
2) Ще получи ли точки по Критерий 2 "Кандидати,
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осъществявали дейност най-малко 3 години преди
датата на кандидатстване" при положение, че от
дейността по производство на компост не са
реализирани парични приходи в предходните години, а
компоста е използван за собствени нужди?

№ 67
09.11.2018 г.

№ 68

С уважение: Иван Василев
Zorka Karserdareva <zory.karserdar@gmail.com>
За представляващ дружеството се счита лицето/лицата,
Бих искала да задам следния въпрос във връзка с вписан в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ
участието по програма 6.4.1:
съгласно начина на управление и представителство,
определени в Търговския закон и Закон за кооперациите.
Когато се говори за опит на управителя се има предвид
лицето, което е вписано в Търговския регистър като
управляващ и представляващ дружеството или лице,
което е назначено от дружеството за изпълнението на
управителни функции, без обаче да е регистриран
управител в Търговския регистър?
Предварително благодаря за отговора:
Зорка Кърсердарева
Zorka Karserdareva zory.karserdar@gmail.com
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Бих искала да задам следните въпроси във връзка с
участието по програма 6.4.1:
1.
Допустим разход ли е разходът за учредяване
право на строеж в бизнес плана, в случаите, когато
кандидатът не е собственик на терена, върху който ще се
реализира инвестицията?
2.
Може ли да се учреди право на строеж върху част
от терена, а върху останалата част собственикът на
земята, който не е кандидат по програмата да реализира
собствена инвестиция със свои средства?
3.
Възможно ли е последващо надстрояване или
пристрояване на изградена по програмата постройка,
което надстрояване/пристрояване не е част от
програмата, не се финансира от нея и не променя
характера и ползването на реализираната по програмата
инвестиция. Ако има ограничения в тази насока, за
какъв период важат те?
4.
Възможно ли е управителят на дружеството –
кандидат да докаже опит чрез представяне на
сертификати, лиценз за извършване на дейност,
удостоверение за професионално обучение?

1. Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид,
че съгласно т. 9 от раздел 14.3 „Недопустими разходи“
разходи за административни такси не са допустими за
подпомагане по процедурата.
Във връзка с въпроси 2 и 3 Ви обръщаме внимание, че
разяснения се
дават по отношение на условията за
кандидатстване и не могат да съдържат становище относно
качеството на проектното предложение.
Също така в Насоките за кандидатстване подробно са
описани изискванията към подпомаганите дейности и
задълженията на кандидатите след сключване на
административен договор.
По отношение на четвъртия Ви въпрос моля да се
запознаете с отговорите на въпроси № 5 от 11.09.2018 г., №
51 от 02.11.2018 г. и № 109 от 05.11.2018 г. В допълнение
Ви информираме, че за доказване съответствие с критериите
за оценка ще бъдат взети предвид единствено документите,
описани в раздел 24.3 „Списък с документи, доказващи
съответствие с критериите за подбор на проекти“ от
Условията за кандидатстване.
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№ 69
09.11.2018 г.

Предварително благодаря за отговора:
Зорка Кърсердарева
E-mail: Neven Jasenov 01nemezisj@gmail.com
Здравейте,
Моля да ни отговорите на следният въпрос свързан с
възможностите за кандидатстване по мярка:
"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."
След като, 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, по критерии
за подбор № 1, 2, 3 и 6 от раздел № 22 „Критерии и

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че
за кандидати ЕООД, 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 няма да бъдат
взети предвид обстоятелствата за физическото лице,
собственик на ЕООД. Изключение е направено само за
кандидати ЕТ, съгласно раздел 27 „Допълнителна
информация“ от Условията за кандидатстване.
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методика за оценка на проектните предложения“ се
признават и обстоятелствата за физическото лице,
собственик на ЕТ. Предполагаме, че за да има
равноправие, същите условия ще важат и за кандидати
ЕООД, 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.

№ 70
10.11.2018 г.

С уважение,
Невен Ясенов
Vladimir Chernev chernev_vladimir@yahoo.com
Здравейте,
В инструкциите към Таблица за допустими инвестиции
(Приложение №11) е посочено:
Инструкция №4: „В колона 2, раздел II се нанасят
наименованията на подобектите в съответствие с КСС
(по образец).“
Инструкция № 9: „За всеки подобект от раздел II се
представя КСС (по образец).“

Посоченото изискване в указанията към Приложение № 11
„Таблица за допустими инвестиции“ се отнася до
задължителен изискуем документ в случаите на проект,
включващ СМР, посочен в т. 24 от Раздел 24.1 „Списък с
изискуеми документи“ на Условията за кандидатстване, а
именно: В случаите на инвестиции за СМР към договорите
се прилагат и КСС. Представя се във формат „pdf“ или
„xls”/„xlsx”. КСС следва да съдържа подробна информация
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Въпросът ми е, от къде можем да изтеглим образецът на
КСС?
Не откривам такъв образец в приложенията за
кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.004.
Предварително благодаря!

№ 71
12.11.2018 г.

относно
строително-монтажните
дейности
в
т.ч.
подобект/подобекти и/или част (например архитектура,
конструкции, ВиК и др.), количество, мярка (бр, линейни
метра, м3, килограми, тона, литра и др.), единична цена,
стойност, което от своя страна да позволява коректна
оценка на разходите.

Владимир Чернев
From: Manager [mailto:manico.ltd@gmail.com]
1. В описания от Вас случай планираният размер на
Уважаеми, Господа
произведената от кандидата продукция трябва да покрива
Във връзка с намерение за участие в Процедура
най-малко 50 на сто от капацитета на поточната линия по
BG06RDNP001-6.004 по мярка 6.4.1 от ПРСР 2014 - 2020 технологичен проект. Изискването за минималния размер на
имаме следните въпроси относно Условията за
произведената продукция не следва да се доказва за всеки
кандидатстване:
вид разфасовка.
Ще закупуваме поточна линия за бутилиране и
затваряне на РЕТ бутилки с течност. Асортиментът е от 2. Използваното съкращение е за "тон" и същото е само
5 вида бутилки - 50,100, 250, 500, 750 мл.
примерна мерна единица, която да бъде използвана при
Производственият капацитет, представен от фирмата
посочване на годишния производствен капацитет на
производител е на база вид бутилка, т.е от Бут.50 - ХХХ предприятието. В случай, че използвате друга мерна
бр./мин., Бут.100 - УУУ бр./мин, Бут.250 - ZZZ бр./мин и единица (брой, куб.м. или др.), следва задължително да
т.н. От това следва, че в табл.2А от Приложение 4 ще
посочите каква е тя. Моля да имате предвид, че мерната
има 5 вида продукти и за всеки от тях ще има
единица, която използвате в таблици 2А, 2Б и таблица № 2
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максималната бройка за годишен производствен
капацитет. И всяка бройка ще отговаря на ситуация, при
която линията произвежда само тази разфасофка през
цялата година. Абсолютно нищо не се променя ако
мярката е друга - не "БРОЙ", а примерно "ТОНА" или
"ЛИТРИ".

„Производствена и търговска програма“ следва да бъде една
и съща.

ВЪПРОС 1: В този случай изискването (за табл.2Б от
Приложение 4) производствената програма да покрива
мин.50% от производствения капацитет на всяка
разфасовка е невъзможно, тъй като ще се произвеждат и
5-те разфасовки и не е възможно за всяка разфасовка да
се покрива 50% от капацитета на линията, която е само
една и произвежда и 5-те вида.
Какъв е правилният подход при подобна производствена
листа?
ВЪПРОС 2: В табл.2А от Приложение 4 има поле
"Годишен производствен капацитет на предприятието
(т.)". В табл.2Б от Приложение 4 има поле "Планиран
годишен производствен капацитет на предприятието
(т.)".
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Какво означава съкращението "т."?

№ 72
12.11.2018 г.

Благодаря Ви предварително.
N.Totev
Милена Шопова milena97@abv.bg
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с кандидатстване по процедура №
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“ , моля да
отговорите на следния въпрос:

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че
съгласно т. 12 от раздел 14.2 „Условия за допустимост на
разходите“, оферентите на СМР трябва да бъдат вписани в
Централен професионален регистър на строителя съгласно
Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и монтажни
работи от съответната категория съгласно изискванията на
чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

Проектното предложение включва изграждане на
производствено хале, квалифицирано в разрешението за
строеж като 5-та категория строителство.
Достатъчно ли е за Вас оферентите - строителни
дружества да предоставят Удостоверение за регистрация
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в Централния професионален регистър на строителя за
строежи с обхват 5 - та категория ? Необходимо ли е
при класиране на офертите да бъдат следени групите,
посочени в обхват на удостоверенията за 5-та категория
строителство ?

№ 73
13.11.2018 г.

Благодаря!
From: alexander_pishev@mail.bg
Subject: разяснения по процедура № BG06RDNP0016.004
Здравейте,
Във връзка с кандидатстване 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. имам следния въпрос:

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че
кандидатите по процедурата трябва да бъдат регистрирани
като еднолични търговци или юридически лица по
Търговския закон или Закона за кооперациите. Също така
следва да имате предвид, че кандидатите, които не са
земеделски стопани, следва да отговарят на условието за
микропредприятие, съгласно чл. 3 и 4 от ЗМСП. В случай,
че посоченото от Вас дружество не е микропредприятие,
същото е недопустимо за подпомагане по процедурата.

Възможно ли е кандидат ЕООД, чийто едноличен
собственик на капитала е община, да кандидатства по
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№ 74
14.11.2018 г.

процедурата?
Хубав ден!
А.Пишев
Генковски ООД office@genkovski.com
Уважаеми дами и господа
Във връзка с обявена процедура № BG06RDNP0016.004 "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"
отправям към вас следния въпрос с молба за разяснение
с оглед недопускане на субективно тълкуване по
отношение на критерий № 9
Предприятието ни произвежда корнизи без да
осъществява друга дейност.
След реализацията на проекта, който планираме, на
територията на предприятието отново ще се извършва
единствено производствена дейност.
Освен за технологично оборудване и частични

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че
в определението за инвестиционни
разходи,
изцяло
свързани с производство на продукти, които не са включени
в Приложение I от Договора за функционирането на ЕС,
описано в т. 14.40 от раздел 27 „Допълнителна информация“
са включени разходи за СМР, машини, съоръжения и
оборудване, необходими за производствения процес.
Също така инвестиционните разходи, изцяло свързани с
производство на продукти, които не са включени в
Приложение I от Договора за функционирането на ЕС са и
такива, посочени в т. 14.40 от раздел 27 „Допълнителна
информация“. Предвид изброените от Вас разходи следва да
имате предвид, че разяснения се дават по отношение на
условията за кандидатстване и не могат да съдържат
становище относно качеството на проектното предложение.
По процедурата е допустимо закупуване на обзавеждане и
оборудване на административни и битови сгради, доколкото
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строително-ремонтни дейности, свързани с изграждане
на отоплителна инсталация както за производствените
така и за административните площи в нашия обект,
бихме искали да заявим за финансиране и покупката на
офис оборудване като компютър, монитор, офис мебели
– бюра, столове, заседателна маса, етажерки, мека мебел
и кухненско оборудване. Офис оборудването ще е
разположено в обособените две административни
помещения в нашата производствена сграда, като едното
от тях е с предназначение за търговска зала.
Кухненското оборудване ще се разположи в стаята за
почивка на персонала. Изброените инвестиции са
включени и обосновани в част „Технологична".
Въпросът ми е, ще се счете ли офис оборудването, офис
мебелите и кухненското оборудване за „инвестиционни
разходи, необходими за функционирането на
производствения процес" във връзка с оценката на
проекта по критерий 9, тъй като в раздел 14. Основни
дефиниции, използвани в условията за кандидатстване в
т. 14.1 не са изрично посочени подобен тип разходи, но
те са присъщи и необходими за функционирането на
административните площи и обслужващите помещения

съответните разходи са необходими за осигуряване на добри
и безопасни условия на труд за персонала ангажиран с
дейностите по проекта и съответните разходи нямат
потенциал за генериране на приходи извън целите на
проекта.
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в нашето изцяло производствено предприятие"

№ 75
14.11.2018 г.

Благодаря Ви предварително.
С пожелание за успешен ден и много успехи.
Теодор Генковски - Управител
From: carescape_eu@mail.bg
Здравейте,

№ 76
15.11.2018 г.

Моля за разяснение по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020
г. Искаме да кандидатстваме за дейности, които попадат
в повече от един КИД, но тъй като в ИСУН няма опция
да се въведат повече от един КИД на проекта, кой КИД
следва да се въведе? За дейността, която ще формира поголям приход след реализация на инвестициите, или за
тази, която ще представлява по-голям дял от
инвестиционните разходи?
Веселин Тодоров <todorov7707@abv.bg>
Процедура за подбор No BG06RDNP001- 6.004
„Производство на продукти, които не са включени в
Приложение 1 от Договора за функционирането на ЕС”

В полето "Код на проекта по КИД 2008" от Раздел 2 „Данни
за кандидата“ от формуляра за кандидатстване следва да
изберете кода на дейността, разходите за която
представляват най-голям дял от инвестиционните разходи.
Следва да имате предвид, че в т. 1.4.2. „Сектор, за който се
кандидатства“ от Раздел V. „Описание на проектното
предложение“ в Приложение № 2 „Основна информация“
може да изберете повече от един код по КИД 2008.
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№ 77
15.11.2018 г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с намерението ни за кандидатстване по
процедура чрез подбор No 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 20142020г., моля, отговорете на следния въпрос:
Управителят на предприятието, което притежавам и съм
собственик (ЕООД ) е собственик, съдружник и
управител в други дружества (АД, ООД). Управителят е
и мой баща. Моля за Вашето становище при изготвяне
на декларацията за МСП необходимо ли е да се
отбележи свързаността на управителя с другите
дружества, в които той е собственик, съдружник и
управител?
С уважение,
В.Тодоров
Lyubomira Arsova <l.arsova@eurorentaluxe.com>
Здравейте,
имам следния въпрос по Процедура чрез подбор №

Във връзка с поставения от Вас въпрос относно
обстоятелствата, които трябва да декларирате при
попълване на декларацията за МСП (Приложение № 13 към
Условията за кандидатстване), моля да се запознаете с
указанията за попълване, утвърдени от министъра на
икономиката и енергетиката може да намерите на интернет
страницата
на
Министерство
на
икономиката:
https://www.mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-iukazaniya-za-popalvane-12-285.html

Точки по критерий № 6.2 „Проекти на кандидати, на които
седалището на дружеството е в същата община, в която ще
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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.
Фирмата кандидат е със седалище в община от селските
региони ,а от 2015 г има регистриран клон в друга
община, която също от селски регион. Съгласно
условията за допустимост фирмата е допустима.
Въпросът ми е по отношение на критериите и
методиката за оценка на проектните предложения и е
следният:
Инвестицията с което фирмата ще кандидатства по
мярката, се предвижда да бъде извършена на
територията на селската община в която фирмата има
регистриран клон. В този случай може ли кандидата да
заяви и ще бъдат ли присъдени 10 точки по критерии 6.2
„Проекти на кандидати, на които седалището на
дружеството е в същата община, в която ще се извършва
инвестицията от най-малко една календарна година“
Благодаря

се извършва инвестицията от най-малко една календарна
година“ се присъждат на кандидати, седалището на
дружеството на които е в същата община от селски район,
където ще се осъществява предвидената инвестиция от наймалко 1 календарна година преди датата на кандидатстване.
Точки по критерия не се присъждат за обстоятелствата по
отношение на клон на дружеството. Комисията за оценка
извършва служебна проверка на обстоятелствата по
критерий № 6.2 в Търговски регистър и регистър на
ЮЛНЦ.
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ОТ ПРСР 2014-2020 Г. И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
№ 78
15.11.2018 г.

xpress i.koychev@xpress-bg.com
Здравейте,
Във връзка с Процедура чрез подбор №
BG06RDNP0016.004 „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.
Имаме следните въпроси:
Възнамеряваме да закупим оборудване и софтуер за
нова печатница, като продуктите, които ще бъдат
произвеждани са следните:
Икони (с 3D ефект на печата/обем) от дърво,
МДФ, камък
3D сувенири - от МДФ, плексиглас, коматекс и
др., като продуктите са над 150 вида.

Във връзка с Вашето запитване Ви обръщаме внимание, че
за доказване изпълнение на изискването по критерий № 8
„Проекти, включващи иновации“, кандидатите следва да
представят документ/документи по т. 11 от раздел 24.3
„Списък с документи, доказващи съответствие с критериите
за подбор на проекти“.
По отношение на въпроса Ви за съответствие на изброените
от Вас инвестиционни разходи с критерий за оценка № 9
„Проекти за производствени дейности“, моля да се
запознаете с раздел 13.1. „Допустими дейности“ и т. 13 от
раздел 27 „Допълнителна информация“ от Условията за
кандидатстване.
Също така следва да имате предвид, че разяснения се дават
по отношение на условията за кандидатстване и не могат да
съдържат становище относно качеството на проектното
предложение.

В същото време обмисляме да закупим полезен модел
”ИНТЕГРИРАНА МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА
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ТРИИЗМЕРНИ ПРОТОТИПИ” и софтуер за управление
на производствения процес
и предвид разпоредбите на Условията за
кандидатстване, имаме следните въпроси, а именно:
1.
Съгласно Раздел 22. Критерии и методика за
оценка на проектните предложения към Условията за
кандитатстване приоритет се дава по критерий 8
„Проекти, включващи иновации“ за нова
практика. Оттук въпроса ни е описания полезен модел,
закупен по надлежния ред от друго юридическо лице,
отговаря ли на изискванията на раздел 22, т. 8 от
Условията за кандидатсване.
2.
Софтуера (уеб базиран), който възнамеряваме да
включим към проектното предложение съдържа модули
и функционалности,
спомагащи производствения процес, като част от
тях са описани по-долу:
1.
Модул за определеляне себестойността на
даден продукт (произвеждан на машината) по неговите
параметри - медия
(материал - дърво, МДФ, плексиглас,
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коматекс ...), цветност, размери, довършителни процеси
и др (калкулатор на себестойност);
2.
Модул за оптимизиране на себестойността
на даден продукт (произвеждан на машината) по
неговите параметри - оптимизиране
на цената спрямо допустими параметри на
медията, размери и тираж (количество) на произвдния
продукт;
3
Модул за управление на продуктите
(различните видове), който могат да бъдат произвждани
на машината - кодове, наименования,
технически характеристики (атрибути),
класификатори, цена, визуализация на продукта, файл за
производство, персонализация;
4.
Модул за упавление на поръчките (за
машината) - графици на машината, списъци с поръчките
по състояния, известване на заинтересованите
страни при промяна по електонен път
(изпращане на съобщения);
5.
Модул за оптимизиране работата на
печатната машина (работния процес) при
производството на продуктите от поръчки - модулът
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групира продуктите от всички активни
(неизпълнени) поръчки по медии (и сходни параметри),
като по този начин позволява едновременното
прозиводство на няколко сходни продукта
от различни поръчки в една подготовка на машината;
6.
Модул за управление на потребителите търговци, крайни потребители, работници,
администратори, уеб приложения и т.н.
- отдалечен достъп до системата с
възможност за създаване на поръчки;
7.
Модул за управление на отстъпки и бонуси
(към търговците, спрямо количества на поръчки) позволява съдзаване на отстъпки в системата
за определени потрбители, изпълняващи
определени условия (напр. месечен оборот, оборот за
поръчка и т.н.);
8.
Модул за управление на поръчки от други
уеб приложения (уебсайт) - възможност за създаване на
поръчки в системаат от други приложения уебсайтове - осигуряване на уеб услуга
(този модул позволява при създаване на поръчка в сайта,
той да изпрати съобщение към системата и
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тя автомтично да създаде поръчка за
въпросното изделие);
9.
Модул за генериране на каталог с
продукти в електронен вид за предоставянето му на
търгоци и крайни клиенти;
- опция генериран на каралог с продуктите
за дигитален или офсетов печат;
10.
Модул за управление на продажбите създаване на продажби по поръчки, справки за продажби
за период, по клиенти и др.;
11.
Статистически модул - предоставя справки
за:
- произведени (продадени) продукти по
групи за период, произведени продукти по работници,
наличности по групи (на продукти),
други подобни справки;
В тази връзка въпросът ни е дали при закупуване
на описания софтуер с тези модули /в едно със
закупуваното оборудване/ ще отговори изцяло на
изискванията на критерий 9 „Проекти за
производствени дейности“от Раздел 22 от Условията за
канидатстване. Ако не всички отговарят на този
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критерий,
моля да посочите конкретно кои биха били
тълкувани като пряко свързани с производствения
процес, за да отговарят на условията на цитираната
точка.
Благодаря предварително за отговорите!

№ 79
16.11.2018 г.

№ 80

Поздрави
Иван Койчев
E-mail: yordan_penchev@mail.bg
Здравейте,
Имам въпрос свързан с кандидатстването по подмярка
6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. При невъзможност на
управителя на фирмата да подаде заявление за издаване
на УРН номер (както и при невъзможност да
упълномощи друго лице) преди входирането на
проектното предложение в ИСУН, възможно ли е този
номер да се предостави на по-късен етап?
MELINA KOSTOVA melinaki79@abv.bg

Във връзка с Вашето запитване, следва да имате предвид, че
ДФЗ ще извършва служебна регистрация в ИСАК на
кандидатите, които нямат вече създадена такава.

Здравейте,
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по повод процедура чрез подбор № BG06RDNP0016.004 „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:
Ще се счита ли за изпълнено условието по критерий 1.2
Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или
представляващ притежава образование и/или стаж в
сектора, за който кандидатства, в случай че това условие
се доказва от представляващия фирмата кандидат с
договор за управление на фирма с КИД, съвпадащ с
дейността, за която се кандидатства. Съгласно т. 3 от
раздел 24.3 от условията за кандидатстване, документите
доказващи съответствие с критериите за подбор 1.2 са:
Копие от трудова/осигурителна книжка на
представляващия кандидата или собственика/ците на
най-малко 50% от дяловете/капитала на кандидата. В
конкретния случай представляващия фирмата-кандидат
не може да приложи копие от трудова/осигурителна
книжка, тъй като е работил по договор за възлагане на
управлението (мениджърски договор), за който не се

Във връзка с Вашето запитване моля да се запознаете с
отговорите на въпроси № 52 от 19.10.2018 г. и № 62 от
04.11.2018 г. В случай на невъзможност кандидатът да
представи заверена от НОИ осигурителна книжка с период
на осигуряване след 31.12.2015 г., той следва да представи
коректно попълнена осигурителна книжка и издадена от
НОИ справка, която да потвърждава информацията в нея.
Не е предвидено представяне на други документи за
доказване съответствието с критерий за оценка № 1.2
„Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или
представляващ притежава образование и/или стаж в
сектора, за който кандидатства“.
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прилагат правилата на трудовото законодателство, т.е.
не подлежи на вписване в трудова книжка и не е
самоосигуряващо се лице, съответно не може да
предостави осигурителна книжка и единствената
възможност за доказване на стаж в сектора е договора за
възлагане на управлението.
Поздрави
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