
 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА 

ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 

BG06RDNP001-6.008 ПО ПОДМЯРКА 6.3 "СТАРТОВА ПОМОЩ 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 6 

"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРСР 

2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

1 
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№, дата на 

получаване 

 

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

№ 1 

27.03.2020 г. 

Цветослава Танчева [mailto:cvetoslava@novek.bg] 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Във връзка с кандидатстване по Процедура чрез подбор 

№BG06RDNP001-6.008 по подмярка 6.3 „Стартова 

помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 

„Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата 

за развитие на селските райони 2014-2020 г., искам да 

задам следния въпрос засягащ допустимостта на 

кандидата, а именно: 

 

Допустимо ли ще бъде обстоятелствата по т. 2.2 от 

раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, да 

се доказват от физическото лице, едноличен собственик 

и управител на кандидата-Еднолично дружество с 

ограничена отговорност, като кандидатът ЕООД е 

регистриран в Търговския регистър през годината, 

предхождаща годината на кандидатстване по 

 

 

 

 

Във връзка с Вашия въпрос, следва да имате предвид, че 

съгласно т. 13 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване е предвидена 

възможност само едноличните търговци по т. 1.2 от същия 

раздел, които са регистрирани през годината на 

кандидатстване в Търговския регистър и регистър на 

ЮЛНЦ и като земеделски стопани по реда на Наредба №3 

1999 г. да доказват обстоятелствата по т. 2.2 и в качеството 

им на физически лица. 
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подмярката? 

 

Публикувано на 16.04.2020 г. 

 

№ 2 

08.04.2020 г. 

Крали Марко [mailto:geleto_7@abv.bg]   

 

Здравейте, 

имам въпрос относно документите при подаване на 

заявката за второ плащане по подмярка 6.3 „Стартова 

помощ за развитието на малки стопанства“. 

 Да приемем, че избера специфичен резултат 5 от табл.1 

на БП, т.е. "Инвестиции в изграждане на огради и 

преградни съоръжения в рамките на стопанствата-в 

размер на най-малко левовата равностойност на 1000 

евро" и закупя необходимите материали, отчитайки 

разхода с документи и си изградя оградното съоръжение 

със собствен труд. 

Ще се признае ли като постигане на специфична цел или 

ще е необходимо процеса по изграждането 

задължително да бъде изпълнено от трето лице чрез 

представяне на документите по т.5 и т.6 от Специфични 

документи: 

Инвестиции, свързани с предотвратяване и/или 

 

 

Постигането на минимум два специфични резултата за 

стопанството, съгласно таблица 1 „Цели и специфични 

резултати“ от Приложение №4, следва да бъдат подкрепени 

с документи, описани в Раздел 4 „Списък с документи, 

които се прилагат към искане за второ плащане“ от 

Условията за изпълнение, включително и цитираните от Вас 

документи по т. 5 и т. 6 от същия раздел.  
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преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, 

включително и подобряване на биосигурността в 

стопанството, с подобряване на опазването на околната 

среда и адаптация към климатичните промени и 

модернизацията и технологичното обновление на 

стопанствата  

5. Договор за строителство/монтаж на съоръжения и/или 

оборудване за нуждите на биосигурността на 

земеделското стопанство. 

6. Обобщен приемно-предавателен протокол за 

предаване на строежа от изпълнителя на възложителя - 

изисква се при строителство и/или ремонт на сгради 

и/или съоръжения за осигуряване на биосигурността на 

стопанството.  

 

Благодаря предварително! 

Крали Марко 

 

№ 3 

09.04.2020 г. 

 Веска Грозева [mailto:veska_grozeva@abv.bg]  

 

Уважаеми дами и господа, 

Въпрос за искане за разяснение по насоки за 

кандидатстване  

 

 

По конкретната процедура по точка 12 „Прикачени 

електронно подписани документи“ от формуляра за 

кандидатстване в ИСУН 2020, секция „Основна информация 
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по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.008 на 

проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова 

помощ за развитието на малки стопанства“ от РСР 2014-

2020 г. 

 

Моля за Вашето уточнение относно следното: 

В т. 12 „Прикачени електронно подписани документи“ 

от формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, първият 

документ от падащото меню е „Основна информация и 

таблица на заявените разходи“.  

В Приложение № 9 “Основна информация 

_6_3_bez_tablici.xlsx“ няма таблица на заявени разходи 

към проектното предложение. Подобно приложение за 

попълване няма  и в „Документите за попълване“ към 

Условията за кандидатстване.  

 

С уважение, 

 Веска Грозева 

и таблица на заявените разходи“, следва да приложите само 

Приложение № 9 от Условията за кандидатстване.  

 

 

Публикувано на 29.04.2020 г. 

 

№ 4 

20.04.2020 г. 

Marin Hristov <marantonio@abv.bg>  

Уважаеми дами и господа, 
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Във връзка с кандидатстване по Процедура чрез подбор 

NoBG06RDNP001-6.008 

по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на 

малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ 

от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 

г., 

искам да задам следния въпрос засягащ инвестициите за 

постигане на специфичните  резултати 

описани в Приложение 4 - Бизнес план, Таблица 1, а 

именно: 

Допустимо ли е регистриран  Земеделски производител 

с 

регистрация  на нов животновъден обект за отглеждане 

на свине - майки 

с приплодите им - прасенца под  45 дни  във фамилна 

ферма и отглеждане на домат на открито, 

спазвайки изискването за увеличение на СПО да 

кандидатства по проекта  

като инвестициите по Подмярка 6.3 да бъдат направени  

във  изграждането на нов  животновъден обект 

за отглеждане на овце – млечни и  кози – майки на ново 

 

Съгласно т. 1 от Раздел 11.1 "Критерии за допустимост на 

кандидатите": 

 Допустими за подпомагане са кандидати, при които към 

датата на подаване на проектното предложение над 50% от 

икономическия размер на стопанството, измерен в СПО се 

формира от животни съгласно Приложение №1. 

Обръщаме внимание, че видовете дейности и/или 

инвестиции в дълготрайни материални и нематериални 

активи, включени в бизнес плана, трябва да съответстват на 

конкретната дейност на стопанството, като същите следва 

да водят до повишаване на биосигурността в стопанството, 

съгласно Наредба №44 от 20 април 2006 г. за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните 

обекти.  

Също така, следва да имате предвид, че увеличението на 

икономическия размер на стопанството, спрямо 

първоначалния му размер, най-малко с левовата 

равностойност на 2000 евро, измерен в СПО, трябва да е 

само с животни от Приложение №1 към Условията за 

кандидатстването. 

В допълнение при изпълнение на дейностите, включени в 

проектното предложение, следва да се спазва приложимото 
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място, при спазване на специфичните резултати 

обявени в условията за кандидатстване Приложение № 4 

Таблица 1. 

С  уважение, 

Марин Христов 

национално законодателство в съответната област. Към 

заявка за второ плащане, бенефициентът представя 

документите, описани в Раздел 4 „Списък с документи, 

които се прилагат към искане за второ плащане“ от 

Условията за изпълнение. 

Оценката на проектните предложения се извършва от 

оценителна комисия на база всички представени документи 

към всяко едно проектно предложение в съответствие с 

Условията за кандидатстване.  

 


