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№, дата на 

получаване 

 

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

№ 1 

25.06.2018 г 

ОИЦ - Добрич oic_dobrich@abv.bg 

 

Здравейте,  

Имам няколко въпроса по отношение на насоките за 9 

"УЧРЕДЯВАНЕ НА ГРУПИ И  ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 

2014 - 2020 Г. по конкретно за допустимостта на 

кандидатите. 

1. Правилно ли тълкувам написаното от вас, че 

проектно предложение могат да подадат групи или 

организации на производители, които вече са признати 

от Министъра, като датата на признаването трябва да е 

преди/към датата на обявяването на процедурата, ако 

кандидатстването за признаване се е случило през 2018 

година. Ако групата/ организацията стартира процедура 

по признаване, ще бъде ли допустима за 

кандидатстване? 

 

2. Може ли да разтълкувате какво визирате в раздел 

11.1, точка 3: „За подпомагане могат да кандидатстват 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По въпрос 1: Допустими за подпомагане са групи или 

организации на производители, които към дата на подаване 

на проектното предложение са признати със Заповед на 

министъра на земеделието, храните и горите по реда на 

Наредба № 11 от 15 май 2007 г., Наредба № 12 от 5 май 2015 

г. и Наредба № 1 от 28.01.2015 г., като в бизнес плана в част 

I „Обща информация“ се вписват, както номера, така и 

датата на заповедта, с която групата или организацията е 

призната. 

 

 

По въпрос 2: Категорията, според които едно предприятие 
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групи и организации на производителите, които 

отговарят на определението „малки и средни 

предприятия”, съгласно изискванията на Закона за 

малките и средните предприятия (ЗМСП) и са признати 

до края на 2020 г.“  и раздел 15:„ Допустими за 

подпомагане по Мярка 9 “Учредяване на групи и 

организации на производителите“ от ПРСР 2014-2020 г. 

са групи и организации на производители, които 

отговарят на определението „малки и средни 

предприятия” и са признати със заповед на министъра 

на земеделието, храните и горите до края на 2020 г.“. 

Може ли да обясните от къде идва този срок до края на 

2020 и на какво основание, след като от друга страна сте 

написали, че срокът за изпълнение на бизнес плана се 

определя в административния договор за предоставяне 

на БФП в съответствие с крайната дата, на която изтича 

5 годишния период от признаването на групата или 

организацията на производители и крайният срок за 

изпълнение на проект не може да бъде по-късно от 

15.09.2023 г. 

 

3. Как стои въпроса с групи/организации, 

кандидатствали за признаване и чийто срок на 

процедурата за признаване тече по време на 

кандидатстването по мярка 9? Какво следва да направят 

тези кандидати, ако законовия срок за решение за 

се определя като малко или средно (МСП), се регламентира 

от Закона за малките и средните предприятия. В условията 

за кандидатстване в Приложение №10 е приложена 

Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за 

малките и средните предприятия (ЗМСП), която следва да се 

представи от всеки кандидат по мярката.  

Относно текста „и са признати до края на 2020 г.“ се има 

предвид, заповедта, с която министъра на земеделието, 

храните и горите признава групата или организацията на 

производители и тя не трябва да е издадена по-късно от края 

на 2020 година, като този срок е в съответствие с 

изискванията на одобрената Програма за развитие на 

селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., като до 

края на 2020 г. могат да бъдат одобрявани проектните 

предложения на група или организация на производителите. 

Крайният срок за изпълнение на проекта не може да бъде 

по-късно от 15.09.2023 г., като срокът е свързан с 

получаване на плащане за съответната година, при условие, 

че групата/организацията на производители е изпълнила 

коректно представения бизнес план. 

 

 

По въпрос 3: Виж отговора на въпрос 1. 
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признаване/отхвърляне е в рамките на крайния срок за 

кандидатстване, но те нямат яснота дали ще бъдат 

признати или не? Трябва ли да изчакат самото решение 

за признаване/отхвърляне? 

 

4. Какво е положението с групи/организации, 

кандидатствали за признаване и тримесечния срок на 

процедурата и решението за тяхното 

одобряване/отхвърляне изтича след крайния срок на 

кандидатстване? 

Предварително благодаря! 

 

 

 

 

 

 

По въпрос 4: Виж отговора на въпрос 1. 

 

Публикувано на 16.07.2018 г.   

                  

№ 2 

05.07.2018 г 

Здравейте, 

Във връзка с Условията за кандидатстване по Мярка 9 

"Учредяване на групи и организации на 

производители", моля за следното разяснение: 

Допустима ли е за кандидатстване организация на 

производители, в която един от членовете не е 

земеделски производител? Ако да, той трябва ли да 

фигурира в табл. 1, табл. 1А/Б и табл. 2А/Б от 

Приложение 1 Бизнес плана? 

Правя уточнение, че организацията е призната със 

заповед на Министъра на Земеделието и храните и в 

заповедта фигурира следния текст: 

 

Съгласно т. 4 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване, за да бъде 

допустима за подпомагане групата или организацията на 

производители, членовете й трябва да са физически лица, 

еднолични търговци или юридически лица (с изключение на 

юридическите лица с нестопанска цел), които са 

регистрирани в ИСАК, и/или са регистрирани като 

земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 

1999 г. за създаване и поддържане на регистър на 

земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) като 

производители на земеделски продукти, за които групата 
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"Организацията на производители отговаря на 

изискванията на чл.3, ал. 5 и чл. 5, ал. 4 от Наредба №12 

от 2015 г. за кандидатстване по мярка 9 "Учредяване на 

групи и организации на производители" от ПРСР 2014-

2020 г." 

 

Благодаря предварително! 

Наско Симеонов 

или организацията е призната и кандидатства за 

подпомагане. 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано на 03.08.2018 г.   

 

   

№ 3 

27.07.2018 г. 

Irena Vasileva IrenaVasileva@dim-aba.bg 

 

Здравейте, 

във връзка с условията за кандидатстване по Мярка 9 

„Учредяване на групи и организации на производители“ 

от ПРСР бих искала да задам следния въпрос: 

Съгласно точка 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите, от Условията за кандидатстване, в т.3 е 

записано, че „за подпомагане могат да кандидатстват 

групи и организации на производители, които отговарят 

на определението за малки и средни предприятия, 

съгласно ЗМСП и са признати до края на 2020 г“.  

Означава ли това че кандидати - организации на 

 

 

 

По поставеният въпрос Ви информираме: 

В Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор 

№ BG 06 RDNP001-9.001 по мярка 9 "Учредяване на групи и 

организации на производители" от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 - 2020 г., като 

допустими кандидати са определени малки и средни 

предприятия съгласно изискванията на ЗМСП и не е 

ограничена допустимостта на микропредприятията.  

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за малките и средните 

предприятия (ЗМСП) категорията малки и средни 
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производители, които по смисъла на ЗМСП са 

микропредприятия се считат за недопустими кандидати 

по процедурата, имайки предвид данните които се 

предоставят относно броя на персонала и размера на 

годишния оборот и стойността на активите в 

Декларация по чл. 3 и 3 от ЗМСП, които се отнасят за 

самата организация като отделно юридическо лице. 

Правилно ли тълкувам дефиницията, че ако кандидата - 

организация на производители, като отделно 

юридическо лице е микропредприятие / с до 3,9 млн.лв 

годишен оборот и средносписъчен брой на персонала 

под 10 души/ ще се счита като недопустим  кандидат по 

мярката? Ако съвкупните показатели на членовете на 

организацията отговарят на критериите за малко и 

средно предприятие ( но нито един от членовете не 

участва в организацията с дял по-голям от 25%)  - 

тогава ще бъде ли организацията допустим кандидат по 

настоящия прием по мярка 9? 

 

Благодаря предварително за отговора! 

Ирена Шошорова 

„Дим - Аба“ ЕООД 

предприятия включва предприятията, които имат 

средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и 

годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или 

стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв. 

Това означава, че в категорията „малки и средни 

предприятия“ се включват и микропредприятията. За да е 

още по-ясно, в ал. 3 на същия член законодателят е 

определил, че от предприятията по ал. 1 микропредприятия 

са тези, които имат средносписъчен брой на персонала, по-

малък от 10 души, и годишен оборот, който не превишава 3 

900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 

3 900 000 лв. Което потвърждава позицията, че 

микропредприятията са част от малките и средни 

предприятия и термина „малки и средни предприятия“ 

обхваща всички предприятия с персонал от 0 да 250 души и 

годишен оборот от 0 до 97 500 000 лв. 

 

 

№ 4 

27.07.2018 г. 

 

Яблена Натура и Партнърс yablenanatura@gmail.com 

Здравейте, във връзка с отворена процедура 

BG06RDNP001-9.001 - Мярка 9 "Учредяване на групи и 
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организации на производители" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

моля да ми отговорите на следните въпроси: 

 

1. В т. 11.1 от Насоките за кандидатстване "Критерии за 

допустимост на кандидатите", т. 3 е записано, че "За 

подпомагане могат да кандидатстват групи и 

организации на производителите, които отговарят на 

определението „малки и средни предприятия”, съгласно 

изискванията на Закона за малките и средните 

предприятия (ЗМСП) и са признати до края на 2020 г.". 

Това означава ли, че групите и организациите на 

производители, които са микро предприятия са 

недопустими за кандидатстване? 

 

 2. В т. 11.1 от Насоките за кандидатстване "Критерии за 

допустимост на кандидатите", т. 4.5 е записано 

"членовете на организацията на производители всяка 

година предлагат на пазара продукция произведена от 

членовете си на стойност не по-малко от 50 000 лева". 

Какво се има предвид, всеки член да е продал собствена 

продукция за не по-малко от 50 000лв. или 

организацията да е продала продукция на членовете си 

за не по-малко от 50 000лв.? 

 

Предварително благодаря за уточненията и насоките, 

 

 

 

 

По въпрос 1:  

Виж отговор на въпрос № 3 от 27.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По въпрос 2: 

Съгласно изискванията разписани в ПРСР 2014-2020 и 

утвърдените условия за кандидатстване по процедурата 

следва да се има предвид, за да бъде допустима за 

подпомагане по мярка 9 „Учредяване на групи и 

организации на производители“, организацията на 

производители всяка година трябва да предлага на пазара 

продукция произведена от членовете си на стойност не по-

малко от 50 000 лева.  

Размерът на финансовата помощ за групите и организациите 

на производители се определя като процент от стойността на  
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които ще ни дадете. 

Поздрави, 

Ирена Тодорова 

 

годишната реализирана на пазара продукция от групата или 

организацията на производители.  

При изчисляване на стойността на годишната пазарна 

продукция от групата или организацията на производители 

не се включва: 

1. стойността на реализираната от групата или 

организацията на производители продукция на 

производители, които не са нейни членове; 

2. стойността на продукцията на всеки един член на групата 

или организацията на производители, който е получил 

помощ за същите продукти, като член на друга група или 

организация на производители; 

3. стойността на продукцията, за която групата или 

организацията не е призната 

По отношение на сектор „мляко“, моля вижте и отговор на 

въпрос 5 от 29.07.2018 г. 

№ 5 

29.07.2018 г. 

Rangel Matanski  rangelmatanski@gmail.com 

 

Във връзка с отворена процедура BG06RDNP001-9.001 - 

Мярка 9 "Учредяване на групи и организации на 

производители" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г.  

Като се вземе предвид: 

I.                   Хоризонталната политика на европейското 

законодателство 

1.      В англоезичната версия на Регламент 1305/2013 е 
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записано: 

     Article 27/Setting -up of producer groups and 

organisations/3.   The support shall be paid on the basis of a 

business plan as a flat rate aid in annual instalments for no 

more than five years following the date on which the 

producer group or organisation was recognised, and shall be 

degressive. It shall be calculated on the basis of the annual 

marketed production of the group or organisation. Member 

States shall pay the last instalment only after having verified 

the correct implementation of the business plan. 

Текстът на Регламента ясно декларира, че базата за 

изчисляване на финансовата помощ по мярка 9 е 

„маркетираната“ от групата/организация на 

производители продукция на членовете й. 

2. Отчитайки спецификата и затрудненото положение 

на млечния сектор Регламент 1308/2013 предоставя 

изключения за търговията на сурово мляко, а именно: 

Член 149/Договаряне в сектора на млякото и млечните 

продукти 

1. Организация на производителите в сектора на 

млякото и млечните продукти, призната по силата на 

член 152, параграф 3, може да договаря от името на 

земеделски стопани, които са нейни членове, за цялата 

или част от общата им продукция, договори за доставка 

на сурово мляко от земеделски стопанин на 

преработвател на сурово мляко или на изкупвач по 
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смисъла на член 148, параграф 1, трета алинея. 

2.   Преговорите от страна на организацията на 

производителите могат да се водят: 

a) независимо дали собствеността върху суровото 

мляко преминава от земеделските стопани към 

организацията на производителите; 

3.  

б) независимо дали договорената цена е една и 

съща за общата продукция на някои или на 

всички членуващи земеделски стопани; 

II. Практиката на МЗХГ по признаване на 

групи/организации на производители в сектор мляко, а 

именно на база посредничество при реализация на 

сурово мляко. Този начин на работа се регламентира в 

одобрените Вътрешни правила и в регистрираните в 

Търговски регистър дружествени договори. Налагане на 

ограничение за основата за изчисляване на финансовото 

подпомагане (единствено от продадена от 

група/органзиация на производители продукция) ще 

принуди вече признатите групи/организации да 

променят вътрешни правила и регистрирани 

дружествени договори. Посредничеството при 

групи/организации в сектор мляко  е утвърдена и 

успешна практика в България, която се е доказала през 
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годините, като най-подходяща за българския пазар на 

сурово мляко. 

III. Спецификата на националното законодателство при 

реализацията на сурово мляко, а именно това, че  всеки 

производител трябва да сключи договор за доставка с 

първи изкупвач, за определен срок от време и със 

заложени неустойки при прекратяване. Това води до 

невъзможност непосредствено след включване в 

група/организация на производители да се прекратят 

доставките по сключени и регистрирани към ДФ 

„Земеделие“ договори и да се сключат такива с 

групата/организацията на производители, която да 

започне да препродава суровото мляко. В случай, че 

такива действия бъдат предприети от земеделските 

производители това ще доведе до налагане на неустойки 

по прекратените договори, нарушаване на планирани 

производствени процеси в преработвателните 

предприятия (поради липса на сурово мляко), налагане 

на санкции по различни мерки и схеми към ДФ 

„Земеделие“, за които е необходимо доказване на 

реализирана продукция и др. 

На база хоризонталната политика в двата Регламента и 

българската реалност считате ли, че разпоредбите на 

мярка 9 биха могли да се прилагат за сектора на 

млякото по начин, по който признати 

групи/организации на производители да работят с 
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посредничество, при реализацията на произведеното от 

членовете им сурово мляко? 

В случай, че това е допустимо моля да дадете 

разяснение на разпоредбите на Документи за 

кандидатстване и информация по отворена процедура 

BG06RDNP001-9.001 - Мярка 9 "Учредяване на групи и 

организации на производители" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  и 

възможността за посредничество в сектор мляко. По – 

конкретно тълкувание следва да бъде направено на 

следните текстове: 

1. Условия за кандидатстване: 

Раздел 9 Минимален и максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект/ 

т. 5. Размерът на финансовата помощ за групите и 

организациите на производители е под формата на 

фиксирано годишно плащане и се определя като 

процент от стойността на  годишната реализирана на 

пазара продукция от групата или организацията на 

производители.  

27. Допълнителна информация: 

„Предлагана на пазара продукция“ е продукцията, 

произведена от членовете на групата/организацията на 

производители и предадена на групата/организацията на 

производители за реализация на пазара.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По поставените въпроси, за да бъдат допустими за 

подпомагане групите/организациите на производители 

трябва да са признати със заповед на министъра на 

земеделието, храните и горите. 

Във връзка с приложимото законодателство за 

групи/организации на производителите в сектор „мляко“ 

посредничеството е допустимо при сключване на 

индивидуални договори за доставка между изкупвачите на 

сурово мляко и членовете на организацията, при спазване на 

всички останали разпоредби свързани с конкретната 

процедура. 

В случай на реализация на продукция от членовете на 

групата/организацията на производителите в сектор 

„мляко“, чрез посредничеството на групата/организацията, 

следва да се има предвид, че при искане за плащане следва 

да се представят документи, които еднозначно да доказват 

реализацията от групата/организацията или с 
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„Реализирана на пазара продукция” е предлаганата на 

пазара продукция, продадената от 

групата/организацията на производители, която е 

произведена от нейните членове, включваща само 

земеделските продукти, за които тя е призната, както и 

продукти, изтеглени от пазара или продукти, обект на 

интервенционно изкупуване, по реда на Регламент (ЕС) 

№ 1308/2013 г., доказана с първични счетоводни 

документи, фактури и протоколи за извършени 

продажби на земеделска продукция. 

2.  УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИ 

ПРОЕКТИ 

Б. Финансово изпълнение на проектите и плащане: т. 

1.2.2 до 30 дни от сключване на административния 

договор, когато договора е сключен след изтичане на 

една година от датата на признаване като помощта се 

изчислява на база стойността на годишната реализирана 

на пазара продукция от групата или организацията на 

производители от датата на подаване на проектното 

предложение до изтичане на първата година от бизнес 

плана и т. 15. Годишните плащания се изчисляват, въз 

основа на стойността на установената  от РА 

реализирана на пазара продукция от групата/ 

организацията на производителите през съответната 

година, определена в съответствие с правилата, описани 

в Условията за кандидатстване. 

посредничеството на групата/организацията продукти 

произведени от нейните членове. В този смисъл 

документите следва да бъдат представени съгласно 

приложение А от Условията за изпълнение на  името на 

групата/организацията или на членовете й. 
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-            

3. Приложение З Административен договор 

чл. 1 БЕНЕФИЦИЕНТЪТ приема БФП и се задължава 

да осъществи дейностите, заложени в бизнес плана и да 

реализира на пазара продукцията на своите членове, при 

спазване на  Формуляра за кандидатстване, 

изискванията на Условията за кандидатстване, 

Условията за изпълнение и действаща нормативна 

уредба (националното законодателство и правото на 

Европейския съюз),  

-          Чл. 2, (2) Безвъзмездната финансова помощ е под 

формата на фиксирано годишно плащане и се определя 

като процент от стойността на реализираната на пазара 

продукция от групата или организацията на 

производители както следва: 

 (6) ФОНДЪТ изплаща помощта в размерите, 

определени в ал. 1, 2 и 3, при условие, че 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е реализирал на пазара 

произведената от членовете на групата/организацията 

продукция и е изпълнил действия за постигане на 

отбелязаните цели и дейности, посочени в бизнес плана, 

съгласно сроковете, указани в него и при спазване на 

критериите за допустимост и подбор, съгласно 

Условията за кандидатстване. 

Чл. 25. (1) По смисъла на този договор: 

„Реализирана на пазара продукция” е предлаганата на 
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пазара продукция, продадената от 

групата/организацията на производители, която е 

произведена от нейните членове, включваща само 

земеделските продукти, за които тя е призната, както и 

продукти, изтеглени от пазара или продукти, обект на 

интервенционно изкупуване, по реда на Регламент (ЕС) 

№ 1308/2013 г., доказана чрез фактури, доказващи 

количествата на продукцията на изтеглените от пазара 

или продукти, обект на интервенционно изкупуване по 

реда на същия Регламент. 

4.  Отпадналата възможност за доказване на стойност на 

реализирана продукция с посредничество на 

група/организация на производители от сектор мляко 

 от качените за публично обсъждане Пакет документи за 

кандидатстване по мярка 9, а именно - Приложение към 

условията за изпълнение/Приложение_А_Документи 

към искане за плащане/В: Специфични документи за 

реализирана продукция с посредничеството на 

организацията. 

 

Поздрави 

Рангел Матански 
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№ 6 

29.07.2018 г. 

Rangel Matanski  rangelmatanski@gmail.com 

 

Във връзка с отворена процедура BG06RDNP001-9.001 - 

Мярка 9 "Учредяване на групи и организации на 

производители" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. моля да представите 

разяснения по слените въпроси: 

 

1. Определението за млад фермер фиксира, че 

лицето следва да е „на възраст между 18 и не повече от 

40 години“. Това означава ли, че лицето може да е на 40 

навършени но още  ненавършени 41 години? 

 

 

 

 

2. В критериите за допустимост е записано „За 

подпомагане могат да кандидатстват групи и 

организации на производителите, които отговарят на 

определението „малки и средни предприятия”, съгласно 

изискванията на Закона за малките и средните 

предприятия (ЗМСП) и са признати до края на 2020 г.“ 

Според разпоредбите на ЗМСП категорията малки и 

средни предприятия включва микропредприятия. Това 

означава ли, че микропредприятия  са допустими 

бенефициенти за кандидатстване по настоящата 

 

 

 

 

 

 

 

 

По въпрос 1: Съгласно утвърдената процедура за подбор № 

BG06 RDNP001-9.001 „Млади фермери“ са лица, които към 

момента на подаване на проектно предложение са на възраст 

между 18 и не повече от 40 години и притежават съответни 

професионални умения и компетентности, като лицата на 40 

навършени години (включително) също попадат в 

определението на „Млади фермери“. 

 

По въпрос 2: Виж отговор на въпрос № 3 от 27.07.2018 г. 
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процедура? 

 

3. Стойността на реализирани млечни продукти, 

произведени по Наредба 26 от членове на призната 

група/организация на производители, които се 

маркетират от същата група/организация на 

производители допустима база ли е за определяне на 

финансова помощ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Допустими за подпоамгане ли са следните категории 

действия, свързани с дейността на призната 

 

 

По въпрос 3: 

Въпросът е неясен. Цитираната от Вас Наредба № 26 от 

14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни 

доставки на малки количества суровини и храни от 

животински произход урежда условията свързани с 

директната доставка, извършена от производителя, до 

крайния потребител или до местни обекти за търговия на 

дребно, които извършват директни доставки на краен 

потребител, на малки количества, като първични продукти - 

сурово мляко, пчелен мед и пчелни продукти, яйца от 

кокошки и пъдпъдъци и прясна и охладена морска и 

сладководна риба и/или прясно месо от птици и зайци, 

заклани във фермата и/или отстрелян едър и дребен дивеч 

или месо от едър и дребен дивеч. Доставката на храни от 

животински произход, обработени и/или преработени в 

обект за търговия на дребно, до други обекти за търговия на 

дребно като странична, локална и ограничена дейност. 

Като с тази наредба се уреждат условията и реда за 

вписването на лицата, извършващи директни доставки и 

регистрацията на обекти за търговия на дребно, от които се 

извършват доставки на храни. 

 

По въпрос 4: 

В условията за кандидатстване и изпълнение утвърдени за 
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група/организация на производители и отговарящи на 

заложени цели и резултати: 

А) установяване на офис и наемане на административен 

персонал - заплата на служител, закупуване на офис 

техника и оборудване, наем, режийни разходи– ток, 

вода и др. 

Б) предоставяне на услуги на членовете на 

групата/организацията по адаптиране на 

производството към пазарните изисквания -консултации 

по хранене, отглеждане, селекция, управление на ферма, 

производство на качествено мляко, услуги от агроном и 

ветеринарен лекар 

В) участие на членовете на група/организация на 

производители в национални и международни 

изложения 

Г) разработване/закупуване на софтуер, който да бъде 

от полза за дейността на членовете на 

групата/организацията на производители 

Д) внедряване и поддържане на Global GAP сертификат 

E) управление на проект по мярка 9 

 

 

7. В Условията за кандидатстване/ Дейности, 

недопустими за финансиране се определят 

„инвестиционни разходи“ като недопустими за 

финансиране. Моля да дадете определение за 

Процедура чрез подбор № BG 06 RDNP001-9.001 по мярка 9 

"Учредяване на групи и организации на производители" от 

ПРСР 2014-2020 са посочени правилата за предоставяне и 

определяне размера на финансовата помощ. Размерът на 

финансовата помощ е свързан с реализираните обороти от 

групата или организацията на производителите и не 

представлява финансиране за извършени инвестиционни 

разходи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По поставеният въпрос виж отговор на въпрос 4. 
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„инвестиционни разходи“. 

 

Поздрави 

Рангел Матански 

Съпредседател НСГБ 

 


