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Управител на Меден свят 13 ЕООД
Здравейте,
бих искал да задам следните два въпроса:
1. Допустим ли е разхода за обновяване (СМР) на сграда за
която сме наематели и се използва за нуждите на
стопанството, при условие че животновъдния обект в
стопанството е разположен на територията на планински
район, съгласно списъка по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3
от Наредбата за определяне на критериите за
необлагодетелстваните райони, а сградата е в съседно
населено място извън обхвата на наредбата?

Разяснение от УО

1. От поставения от Вас въпрос не става ясно
предназначението на посочената „Сграда“ и връзката
ѝ с животновъдния обект.
В тази връзка, следва да имате предвид, че
допустимостта на разходите, включени в проектното
предложение се определя от оценителна комисия, въз
основа на оценка на проектното предложение в
неговата цялост, в т.ч. всички приложени документи.
В допълнение, Ви обръщам внимание, че съгласно т.
13 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на
кандидатите“ земеделските стопанства в сектор
"Животновъдство" са допустими за подпомагане,
само ако всички животновъдни обекти в
стопанството са разположени на територията на
планински район, съгласно списък по Приложение №
1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на
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2. В раздел 10, т. 2, буква „в“ към насоките за
кандидатстване е записано „за проекти, които се изпълняват
в обхвата на райони с природни и други специфични
ограничения. Проектите трябва да се изпълняват на
територията на населено място, чието землище попада в
необлагодетелстван
район
съгласно
Наредбата
за
определяне на критериите за необлагодетелстваните райони
и териториалния им обхват,(ДВ, бр. 20 от 2008 г.), и наймалко 75 на сто от общата земеделска площ на стопанството
се намира в необлагодетелстван район“. В случай, че е
допустим разхода от въпрос 1, размерът на безвъзмездната
финансовата помощ увеличава ли се с 10 на сто ?
Благой Иванов blagoi_ivanov@abv.bg
Уважаеми
При кандидатстване за дами и господа,
Имам следния въпрос по отворената Процедура чрез подбор
на проектни предложения № BG06RDNP001-4.009 по
подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по
Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-

2. Размерът на безвъзмездната финансовата помощ се
увеличава с 10 на сто когато проектът, тоест
инвестициите се изпълняват в обхвата на райони с
природни и други специфични ограничения съгласно
раздел 10, т.2, буква „в“ от Условията за
кандидатстване.
В
допълнение следва
да
имате
предвид
определението за „Проект“ от Условията за
кандидатстване.

С писмо № 04-00-3055 от 07.07.2020 г. заместникминистърът на околната среда и водите представи
становище, че по отношение на проекти за
закупуване на земеделска техника по процедура чрез
подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
2
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закупуване на земеделска техника, която поради своето
естество или предназначение не се използват в затворени
помещения, необходимо ли е представяне на Решение за
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда ?
С уважение,
Б. Иванов

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на
ПРСР 2014-2020 година не е необходимо
представянето на документ по т. 13 от Раздел 24.1
„Списък с общи документи“ към Условията за
кандидатстване.
В утвърдените насоки по подмярка 4.1 „Инвестиции
в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.
дефиницията за „земеделска техника“ е идентична с
тази в насоките за кандидатстване по подмярка 4.1.2.
„Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична
подпрограма за развитие на малки стопанства“ от
ПРСР 2014-2020 година. В тази връзка УО на ПРСР
счита, че становище с № 04-00-3055 от 07.07.2020 г.
на заместник-министъра на околната среда и водите е
приложимо и за подмярка 4.1.2. „Инвестиции в
земеделски стопанства по Тематична подпрограма за
развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020
година.
Цитираното становище може да откриете на
официалната електронна страница на Министерство
на земеделието, храните и горите в Рубрика
Програма
за
развитие
на
селските
райони/Информация за кандидатстване:
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki3
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В анкетната ми карта за 2020г. имам вписани 9,4 дка сливи
от които 3,6 дка са със сменено предназначени на имота, а
5,8 дка се водят ниви, но от 2 стопански години ги
стопанисвам като сливова градина. Заявявани са и в общото
заявление за попомагане две поредни стопански години.
Могат ли да послужат за съставянето на СПО без да се
сменя предназначението, за да кандидатсвам, още по вече,
че имам 4 дка свободна земя на която искам да създам своя
собствена градина по мярка 4.1.2?

iprogrami/programi-za-finansirane/programa-za-razvitienaselskite-rayoni/
Съгласно т. 6 от раздел 11.1. „Критерии за
допустимост на кандидатите“ от Условията за
кандидатстване,
икономическият
размер
на
стопанството, измерен в СПО, се изчислява по
таблица съгласно Приложение № 3 - Таблица за
изчисляване на СПО и инструкция към таблица за
изчисление
на
икономическия
размер
на
земеделските стопанства и съгл. т.7 се доказва с
декларация по образец съгласно Приложение № 4 за
изчисление на началния стандартен производствен
обем на стопанството през текущата стопанска
година към момента на кандидатстване и:
а) регистрация на обработваната от кандидата
земя и отглежданите животни в Интегрираната
система за администриране и контрол (ИСАК) или
б) документ, доказващ правно основание за
ползване регистрирано в съответната общинска
служба по земеделие, на земеделските земи, които
участват при изчисляването му, или
в) вида на отглежданите култури и/или животни
от анкетните формуляри към анкетна карта на
земеделския стопанин, съгласно регистрация по реда
4
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Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)
1. Съгласно т.6 на раздел 13.2 „Условия за допустимост
на дейностите“ техническите характеристики и 1. Техническите характеристики и капацитетът на
капацитетът на земеделската техника, за която се земеделската техника, за която се предоставя
безвъзмездна финансова помощ, трябва да
предоставя безвъзмездна финансова помощ, трябва да
съответстват на площта на обработваната от кандидата съответстват на площта на обработваната от
земя и на вида на отглежданите култури и/или нуждите кандидата/членовете на групата или организацията
на животновъдния обект. Въпросът е дали при земя, на вида на отглежданите култури и/или
попълване на т.2 „Писмена обосновка на капацитета нуждите на животновъдния обект.
на земеделската техниката“ на бизнес плана Кандидатът доказва това съответствие чрез
кандидатите трябва да обосноват капацитета с размера обосновка в бизнес плана, като оценката се извършва
на обработваната земя спрямо стопанската година на към датата на кандидатстване, въз основа на
посочени
в
таблица
4
кандидатстване или спрямо площта описана таблица 4. данните,
„Сеитбооборот/обработваеми
площи
в „Сеитбооборот/обработваеми площи в стопанството
по видове култури и среден добив от дка“ от
стопанството по видове култури и среден добив от
5
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дка“ на бизнес плана. Например може да има
кандидатите, които към датата на кандидатстване да
имат по-малък размер на площта на обработваната
земя спрямо следващата стопанска година поради
влизане в сила на договори за наем/аренда за нови
площи и тези договори да са сключени преди датата на
кандидатстване, но да се отнасят за следващите
стопански години.

приложение № 9 „Бизнес план“.

2. Ако кандидат по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.009
обработва
все
още
неплододаваща овощна градина и през следващите
няколко години няма да има продукция от плодове, но
планира да отглежда едногодишни култури в
междуредията, има ли право да опише в бизнес плана
приходите и разходите от тези едногодишни култури.

2. Приходите и разходите от културите, отглеждани в
междуредията следва да бъдат описани в
Приложение № 7 „Бизнес план“ от УК, единствено
ако културите попадат в Приложение № 2
„Земеделски продукти, за които са допустими за
подпомагане инвестиции за първичното им
производство и съхранение“.

3. В т.2. на раздел 22.2 Методика за оценка на проектните
предложения“ на Условията за кандидатстване е
записано, че приоритет по критерия "Проекти, които се
изпълняват в сектори "Животновъдство" и/или
"Плодове и зеленчуци" се дава само ако разходите, за
които се кандидатства, са изцяло насочени към
производството на селскостопанска продукция от

3. Приоритет по критерия „Проекти, които се
изпълняват в сектори "Животновъдство" и/или
"Плодове и зеленчуци" се предоставя само ако
разходите, за които се кандидатства, са изцяло
насочени към производството на селскостопанска
продукция от Приложение № 16.
Моля да имате предвид, че окончателно решение по
6
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Приложение № 16. В тази връзка приема ли се, че оценка на проектните предложения и представените
разходите, за които се кандидатства, са изцяло документи, се взима от Оценителната комисия, която
насочени към производството на селскостопанска ще разполага с цялата необходима информация.
продукция от Приложение № 16 в случай, че се
закупува земеделска техника за производство само и
единствено на земеделски продукти от култури
посочени в Приложение 16, но земеделската техника
ще се ползва през първата и втората година от
изпълнение на бизнес плана и за обработка и
поддържане на земя в угар, която в следващите
стопански години ще се ползва единствено и само за
отглеждане на плодове и зеленчуци от Приложение №
16 и това е записано в бизнес плана?
4. В т. 37 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“
4. За да се счита въвеждането на нов производствен
процес (машини, съоръжения и оборудване) за от Условията за кандидатстване е посочен
„Иновация“ за целите на Процедура чрез подбор № изискуемия документ за доказване на заявения поBG06RDNP001-4.009 задължително изискване ли е за висок размер на помощта за разходи за иновации.
него да има удостоверение за ползван патент и/или Обръщаме внимание, че когато този документ не е
удостоверение за полезен модел и ако е необходимо представен към датата на подаване на проектното
предложение, кандидатът трябва да го представи
да има удостоверение – в какъв срок трябва да е
най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2 от УК.
издадено удостоверението спрямо датата на
При въвеждане на иновативен продукт следва да са
подаване на проектното предложение. Съгласно
определението за иновация посочено в Условията за представени удостоверение за ползван патент или
за полезен модел, издадени от
кандидатстване „Иновация е иновативен продукт удостоверение
7
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произвеждан
от
стопанството/предприятието,
въвеждане на нов производствен процес (машини,
съоръжения и оборудване) или нова практика,
въвеждане
на
нова
организационна
форма,
включително маркетинг, подкрепени с удостоверение
за ползван патент и/или удостоверение за полезен
модел, регистрирана в рамките на две години преди
датата на подаване на проектното предложение“.

патентно ведомство в рамките на две години преди
датата на подаване на Формуляр за кандидатстване.
В случаите на въвеждане на нов производствен
процес (машини, съоръжения и оборудване) и
маркетинг, удостоверението за ползван патент или
удостоверение за полезен модел следва да бъде
издадено от патентно ведомство в рамките на четири
години преди датата на подаване на проектното
Съгласно буква „б“ на т.2 на раздел 27. Допълнителна предложение във връзка с т. 2 от раздел 27
„Допълнителна информация“ от УК.
информация:
„2. За проекти с включени разходи за иновации,
условието се счита за изпълнено когато допустимите
инвестиционни разходи са насочени и доказващи:
…………………………..
б) въвеждане на нов производствен процес
(машини, съоръжения и оборудване) и маркетинг, за
който са представени удостоверение за ползван патент
или удостоверение за полезен модел, издадени от
патентно ведомство в рамките на четири години
преди датата на подаване на Формуляр за
кандидатстване. Патентът/ удостоверение за полезен
модел
следва
да
е
за
цялата/ото
машина/съоръжение/оборудване.“
5. По процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.009 за 5. Съгласно т. 13 от Раздел 11.1 „Критерии за
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инвестиции изцяло насочени към производството на
селскостопанска продукция от плодове и зеленчуци
допустими ли са за кандидатстване стопанства,
при които над 50 % от икономическия размер на
стопанството, измерен в СПО се формира от
животни и при които не всички животновъдни
обекти в стопанството са разположени на територията
на планински район, съгласно списък по Приложение
№ 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на
критериите за необлагодетелстваните райони и
териториалния им обхват и при които проектните
предложения няма да включват инвестиции свързани с
животновъдството. Разбира се, то е ясно, че те трябва
да отговарят на всички изисквания по Насоките за
кандидатстване по процедурата за да са допустими за
подпомагане. Ако такива стопанства са допустими, при
изчисляване на точките по критериите за подбор на
проектното предложение дали се взема предвид СПО
на животните, които са включени в Списък на
приоритетни животни в Приложение №16 към
Условията за кандидатстване, при положение че тези
животни са в животновъдни обекти, които не са в
планински район и инвестицията не е свързана с тях?

допустимост на кандидатите“ на Условията за
кандидатстване: „Земеделски стопанства в сектор
"Животновъдство" са допустими за подпомагане,
само ако всички животновъдни обекти в
стопанството са разположени на територията на
планински район, съгласно списък по Приложение №
1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на
критериите за необлагодетелстваните райони и
териториалния им обхват“.

6. В т. 4 на раздел 14.2 „Условия за допустимост на 6. Документът по т. 40 от Раздел 24.1 „Списък с
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разходите“ е записано следното „Дейностите и
разходите по проекта, с изключение на разходите по
т. 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, са
допустими, ако са извършени след подаване на
проектното предложение“. За документ № 40 на
раздел 24.1 „Списък с общи документи“ на част 24.
„Списък на документите, които се подават на етап
кандидатстване“ към Условията за кандидатстване е
записано следното: „Номерирано в долния десен ъгъл
копие на документация за проведена процедура за
избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 г. за
изпълнение на дейностите по проекта, извършени
преди подаване на проектното предложение, ведно с
договора с избрания изпълнител с подробно описание
на дейностите, сроковете и стойностите, предмет
на договора (изисква се, в случай че проектът включва
разходи по т. 2 от Раздел 14.1. „Допустими разходи“,
извършени преди подаване на проектното
предложение от кандидат, различни от възложител
по чл. 5 и 6 от ЗОП).“ .

общи документи“ се изисква за разходи по т. 10 от
Раздел 14.1 „Допустими разходи“ от УК. Следва да
имате предвид, че разходи по т. 2 от Раздел 14.1.
„Допустими разходи“ от УК не са допустими, ако са
извършени преди датата на подаване на проектното
предложение.

Във връзка с горното разходи по т. 2 от Раздел 14.1.
„Допустими разходи“ допустими ли са преди датата на
кандидатстване и ако да при какви условия?
7. Подпомагат ли се по Процедурата чрез подбор № 7.

По

процедурата

се

подпомагат

проектни
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BG06RDNP001-4.009 закупуването на земеделска предложение с включени разходи за закупуване на
техника като самостоятелен проект или дейност?
земеделска техника, като самостоятелен проект.
В Условията за кандидатстване е дадена дефиниция
за „Земеделска техника“, а именно „Техника, която
се използва за обработка на почвата и прибиране на
реколтата, като: трактори, самоходна техника –
колесни
трактори,
верижни
трактори,
специализирани
самоходни
машини
(силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид
самоходни машини и сменяема прикачна техника“.
Имайте предвид, че окончателно решение по оценка
на проектните предложения и представените
документи, се взима от Оценителната комисия, която
ще разполага с цялата необходима информация.
8.
а)
Процедурата
за
осъществяване
на
предварителна проверка и последващ контрол върху
обществени поръчки и процедури за избор с
публична покана за разходи, финансирани изцяло
или частично със средства от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони е
„3. Бенефициент, който не е възложител по Закона за публикувана на официалната страница на ДФ
https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014обществените
поръчки,
след
сключване
на „Земеделие“:
8. В т.3. на част „Критерии за подбор, ангажименти и
други задължения на бенефициентите“ на Раздел II
„Критерии за допустимост, критерии за подбор,
ангажименти и други задължения на бенефициентите“
към Условията за изпълнение е записано следното:
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административния
договор
за
предоставяне
на
безвъзмездна финансова помощ провежда процедури за
избор на изпълнител по реда на глава четвърта от
ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 2016 г. - за разходи с прогнозна
стойност за:
- строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на
бенефициента, без ДДС, равна или по-висока от 50 000 лв.;
- доставка или услуга, в т.ч. съфинансирането от страна
на бенефициента, без ДДС, равна или по-висока от 30 000
лв.
3.1 В срок до 90 календарни дни от подписване на
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ бенефициентът публикува в ИСУН във формат
„рdf“ или „jpg“ цялата документация, свързана с
проведената процедура по реда на глава четвърта от
ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 2016 г., ведно със заявление за
сключване на анекс, в който да бъдат вписани избраните
изпълнители на дейностите по проектното предложение.
3.2. Разплащателната агенция извършва последващ
контрол за законосъобразност за спазване на процедурите
за избор на изпълнител по реда на глава четвърта от
ЗУСЕСИФ преди извършване на плащане от РА. В случай че
се констатират нарушения при провеждането на
процедурите за избор на изпълнител, РА може да наложи

2020/control-na-op/.
Следва да имате предвид, че при осъществяването на
последващ контрол от страна на ДФ „Земеделие“
може да бъде наложена 100 % финансова корекция
поради естеството и сериозността на установеното
нарушение или пълен отказ на финансовата помощ
поради непредставяне на допълнително изисканата
информация и/или документи.
8. б) Съгласно Условията за изпълнение и
Процедурата за осъществяване на предварителна
проверка и последващ контрол върху обществени
поръчки и процедури за избор с публична покана за
разходи, финансирани изцяло или частично със
средства от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони, ДФ „Земеделие“
извършва последващ контрол върху проведени
процедури за избор с публична покана по реда на
Закона за управление на средствата от европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове
и
Постановление № 160 на Министерския съвет от
2016 г., преди сключване на анекс към
Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
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финансови корекции, да откаже изплащането на
безвъзмездната помощ, както и да изиска възстановяване
на част или цялата финансова помощ за разходите,
направени в резултат на процедурата, която е проведена
незаконосъобразно.“
Във връзка с горното имаме следните въпроси:
а) Бенефициент, който е провел процедурата за избор на
изпълнител по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС
№ 160 от 2016 г. и е подал в ИСУН заявление за сключване
на анекс, в който да бъдат вписани избраните изпълнители
на дейностите по проектното предложение, има ли право
преди сключване на анекса да започне дейностите, за които
е избрал изпълнител?
б) Разплащателна агенция извършва ли преди сключване на
анекса последващ контрол за законосъобразност за спазване
на процедурите за избор на изпълнител по реда на глава
четвърта от ЗУСЕСИФ?

8. в) Съгласно Чл. 9. (1) от Постановление № 160 от 1
юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане
и оценяване на оферти и сключването на договорите
в процедурата за избор с публична покана от
бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от
европейските структурни и инвестиционни фондове
„Процедурата за избор на изпълнител се прекратява с
решение, когато:
1. не е подадена нито една оферта или няма допуснат
нито един кандидат;
2. всички оферти не отговарят на предварително
обявените условия;
3. първият и вторият класирани кандидати
последователно откажат да сключат договор;
4. всички оферти, които отговарят на предварително
обявените условия, надвишават финансовия ресурс,
който бенефициентът може да осигури;
5. са установени нарушения при откриването и
провеждането ?, които не могат да бъдат отстранени,
без това да промени условията, при които е обявена
процедурата;
6. отпадне необходимостта от провеждане на
в) Как трябва да процедира бенефициент, който е спазил процедурата в резултат на съществена промяна в
13
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всички изисквания при провеждане на процедурата за избор
на изпълнител по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и
ПМС № 160 от 2016 г., но няма избран изпълнител
(например поради липса на получени оферти): Длъжен ли е
в рамките на 90 календарни дни от подписване на договора
да проведе отново процедурата и какво да прави и ако
тогава няма избран изпълнител? Може ли и след 90-тия ден
да проведе/приключи втора/трета и т.н. процедурата за
избор на изпълнител по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ
и ПМС № 160 от 2016 г. ?

обстоятелствата или при невъзможност да се осигури
финансиране за изпълнението на поръчката по
причини, които бенефициентът не е могъл да
предвиди;
7. са налице обстоятелствата по чл. 2, ал. 4.
(2) Процедурата за избор на изпълнител може да
бъде прекратена, когато е постъпила само една
оферта или само една оферта отговаря на
предварително обявените от бенефициента условия.
(3) Бенефициентът е длъжен в 3-дневен срок от
прекратяването на процедурата да уведоми за това
кандидатите и съответно управляващия орган на
съответната програма, предоставил безвъзмездната
финансова помощ, или националния орган за
програмите за европейско териториално
сътрудничество, в които Република България
участва.“

9. В т. 11. на част „Критерии за подбор, ангажименти и
други задължения на бенефициентите“ на Раздел II
„Критерии за допустимост, критерии за подбор,
ангажименти и други задължения на бенефициентите“
към Условията за изпълнение е записано следното:

9. В чл. 16, ал. 1 от административния договор,
приложение към Условията за изпълнение е
посочено, че: „За период от всеки 12 месеца от датата
на получаване на окончателно плащане до изтичане
на срока по чл. 7 от договора, Бенефициентът се
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„ За период от всеки 12 месеца, считано от датата на
подаване на искането за окончателно плащане до изтичане
на съответния срок за мониторинг бенефициентите Земеделски стопани, се задължават да постигнат и
поддържат резултати от изпълнението, които не са пониски от 50 % от заложените в представения от него и
одобрен от РА бизнес план показатели и по-конкретно:
средногодишно количество на планираната, произведена в
изпълнение на инвестицията продукция и/или размера на
планираните приходи от продажби на тази продукция.“

задължава при осъществяване на подпомаганата
дейност да постигне и поддържа резултати от
изпълнението, които не са по-ниски от 50 % от
заложените в представения от него и одобрен от
Фонда бизнес план показатели, а именно:
средногодишно
количество
на
планираната
произведена в изпълнение на инвестицията
продукция и/или размера на планираните приходи от
продажби на тази продукция“.
Следователно първата година от бизнес плана е от
Във връзка с горното моля да дадете пояснение как се датата на получаване на окончателното плащане до
определя базата за изчисляване на 50% произведена изтичане на 12 месеца.
продукция/приход. Например в случай, че тези дванадесет
месеца обхващат две години от изпълнението на неговия
бизнес план с различно средногодишно количество на
планирана продукция или планираните приходи от
продажби, на каква база ще се определят 50% - за
първата/втората година, средно аритметично или нещо
друго. Или се приема, че първата година от изпълнението на
бизнес плана (първата година записана в бизнес плана)
стартира от датата на подаване на искането за окончателно
плащане и тогава базата за изчисляване на 50% произведена
продукция/приход съвпада с данните записани по години в
бизнес плана.
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10. Във връзка и с горния въпрос и за целите на Процедура
чрез подбор № BG06RDNP001-4.009 моля да уточните
кога се приема, че започва първата година от
изпълнението на бизнес плана: от датата на
приключване изпълнението на всички инвестиции по
проектното предложение или от датата на подаване на
искането за окончателно плащане или от друг период?

11. В първата бележка под Таблица 6. „Разходи за
суровини, материали и външни услуги за производство
на продукцията от производствената програма на
бизнес плана“ на бизнес плана е записано следното: „В
колона А се описва подробно вида на всички
извършвани разходи, необходими за осъществяването
на земеделската дейност.“

10. Съгласно т. 1.1. от Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите” от УК: „Бизнес планът
трябва да показва подобряване на дейността на
земеделското стопанство на кандидата чрез
прилагане на планираните инвестиции и дейности и
постигане на една или повече от целите съгласно
раздел 6 „Цели на предоставяната безвъзмездна
финансова помощ по процедурата и очаквани
резултати“.

11. В Таблица 6. „Разходи за суровини, материали и
външни услуги за производство на продукцията от
производствената програма на бизнес плана“ от
Приложение № 7 от УК се описват подробно по
видове дейности/разходи, всички извършвани
разходи за суровини, материали и външни услуги,
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Във връзка с горното имаме следните два въпроса:
необходими за осъществяването на земеделската
- В таблица 6 се описват само разходите за суровини, дейност.
материали и външни услуги необходими за
осъществяването на земеделската дейност или се
описват и други разходи, необходими за
осъществяването на земеделската дейност. Ако се
описват и други разходи, какви други разходи се има
предвид и трябва да се описват?
- Може ли да бъде дадено разяснение и уточнение по
отношение на изискването за „подробно“ описване
на вида на разходите?
12. В Раздел VII. „Показатели за оценка на
ефективността на инвестицията и финансовите
показатели (по проекта и за цялостната дейност на
кандидата)“ на Бизнес плана е записано, че се
изчислява общата Нетната настояща стойност (NPVf )
на проекта и на други дейности на кандидата, както и
че се изчислява Индекса на рентабилност (PIl) на други
дейности на кандидата.

12. В рамките на настоящата процедура не е
предвидено кандидатът да описва нетни парични
потоци от други дейности. В тази връзка, при
извършване на оценка по т. 1.2 от Раздел 13.2
„Условия за допустимост на дейностите“ няма да
бъдат обследвани икономически показатели за други
дейности.

Във връзка с горното имаме следните два въпроса:
- Ще бъдат ли изчислявани/оценявани тези два
показателя ((NPVf и PIl ) при положение, че във
формулите за тяхното изчисляване/оценяване е
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-

записано, че се вземат предвид паричните потоци от
други дейности, а в бизнес плана няма таблици и
редове за приходи и разходи за други дейности на
кандидата и съответно няма описани парични потоци
от други дейности на кандидата?;
Дали кандидатът трябва в бизнес плана да описва
разходите и приходите си от други дейности и ако
трябва да се описват в бизнес плана, къде да ги
опише и по какъв начин?

13. Как да бъде записана в таблица 1 „Предмет на
инвестицията, за която се кандидатства за подпомагане
по проекта)“ и таблица 2 „Инвестиционни разходи, за
които не се кандидатства за подпомагане, но са част от
цялостния обект на инвестицията и без тях обектът не
може да бъде завършен и/или да функционира
самостоятелно“ на бизнес плана допустима неделима
инвестиция за подпомагане (например земеделска
техника), ако общата й стойност надхвърля
максималния размер на допустимите разходи от
48 895.00 лв. Може ли да се приложи подхода от
предишната процедура за кандидатстване, когато в
таблица 1 се попълваше стойността на инвестицията
до максимално допустимите за подпомагане разходи

13. Да, може да се приложи подхода от предишната
процедура за кандидатстване, като в таблица 1 от
Приложение № 7 от УК се попълва стойността на
инвестицията до максимално допустимите за
подпомагане разходи по подмярката, а остатъкът се
попълва в таблица 2 от Приложение № 7 от УК.
Следва да се има предвид, че при кандидатстване за
строително-монтажни работи, разходите в таблица 1
и таблица 2 от Приложение № 7 от УК е необходимо
да бъдат посочени с конкретни стойности по видове
дейности, с цел коректно изготвяне на Приложение
№ 7 „Количествено-стойностна сметка“ от
Административния договор.
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по подмярка 4.1.2. (48 895.00 лв.), а остатъкът се
попълваше в таблица 2? Този въпрос е свързан и с
начина на отразяване на разходите и в Основна
информация, както и в секция 5 „Бюджет“ на
електронния формуляр за кандидатстване в ИСУН.
14. Във връзка с горния въпрос моля да уточните в секция
5
„Бюджет“
на
електронния
формуляр
за
кандидатстване в ИСУН дали се записва само размера
на допустимите разходи по проекта описани в таблица
1 от бизнес плана „Предмет на инвестицията, за която
се кандидатства за подпомагане по проекта)“ или
размера на всички разходи, необходими за
функциониране на инвестицията освен разходите по
таблица 1 и разходите описани в таблица 2 от бизнесплана „Инвестиционни разходи, за които не се
кандидатства за подпомагане, но са част от цялостния
обект на инвестицията и без тях обектът не може да
бъде завършен и/или да функционира самостоятелно.“?

14.
В секция 5 „Бюджет (в лева)“ на електронния
формуляр за кандидатстване в ИСУН се описват
всички допустими разходи за които се кандидатства,
като в колона БФП (Безвъзмездна финансова помощ)
се описва размера на субсидията за която се
кандидатства, а в колона СФ (Собствено
финансиране) размера на разходите, които са за
сметка на кандидата.

15. Може ли Таблица 7. „Себестойност на единица 15.
В таблица № 7 „Себестойност на единица
продукция“ да се попълва само по видове продукти, а продукция“ от приложение № 7 „Бизнес план“, се
не за всяка година от изпълнението на бизнес плана по
19

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО
ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001- 4.009
ПО
ПОДМЯРКА
4.1.2.
"ИНВЕСТИЦИИ
В
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА
ПОДПРОГРАМА
ЗА
РАЗВИТИЕ
НА
МАЛКИ
СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
отделно?

16. В т.19 на раздел 14.2 Условия за допустимост на
разходите към Условията за кандидатстване е записано
следното: „Техническите спецификации с посочени
минимални параметри или подробно описание на
актива/услугата, описани в Приложение № 12 Таблица
за допустими инвестиции, трябва да съответстват на
описаното в Запитването за оферта (Приложение №
11). Въз основа на тях след подписване на
административния договор следва да бъдат проведени
процедурите по Постановление № 160 на МС от
1.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и
оценяване на оферти и сключването на договорите в
процедурата за избор с публична покана от
бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от
Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (ПМС № 160/2016 г.).“

попълват данни за видове продукти посочени в
таблица 3. “Производствена програма“. Данните в
таблица № 7 могат да бъдат попълнени за всички
години общо или за всяка година поотделно от
изпълнението на бизнес плана, в случай че е налице
промяна в прогнозните стойности по години.
16. За кандидати с инвестиции, които попадат в
обхвата на Постановление № 160 на МС от 1.07.2016
г. данните в колона № 4 от Приложение № 12
„Таблица за допустими инвестиции“ от УК, следва да
съдържат информация за технически спецификации с
посочени минимални параметри или подробно
описание на актива/услугата.

Във връзка с горното имаме следните въпроси:
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№5
06.08.2020 г.

изисквания по т. 19 се отнасят за всички кандидати
или само за тези кандидати, които трябва да проведат
процедурите по Постановление № 160 на МС от
1.07.2016 г. ?
техническите спецификации с посочени минимални
параметри описват ли се в Приложение № 12 Таблица
за допустими инвестиции и ако отговорът е „Да“, в
коя колона на таблицата се описват?

Petar Ivanchev petar_ivanchev@abv.bg
Уважаеми дами и господа,
Имам следния въпрос по отворената Процедура чрез подбор
на проектни предложения № BG06RDNP001-4.009 по
подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по
Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства":
Бизнес плана и основната информация по настоящата
процедура, могат ли да ми бъдат изготвени безплатно от
Национална служба за съвети в земеделието и ако може
какъв e редa?
Поздрави!
П.Иванчев

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)
предоставя безплатно консултации и обучава
земеделски стопани в областта на растениевъдството,
животновъдството, аграрната икономика и ПРСР
2014 – 2020 г.
Предвидена е възможност чрез подмярка 2.1.2
„Консултантски услуги за малки земеделски
стопанства“ НССЗ да предоставя безплатни
консултации по изготвяне на заявление за
подпомагане/проектни предложения, в това число и
изготвяне на Бизнес плана и основната информация
по настоящата процедура.
Контакти:
Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/
21

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО
ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001- 4.009
ПО
ПОДМЯРКА
4.1.2.
"ИНВЕСТИЦИИ
В
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА
ПОДПРОГРАМА
ЗА
РАЗВИТИЕ
НА
МАЛКИ
СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 И
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
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https://www.naas.government.bg/
№6
06.08.2020 г.

raya.k.valkova@gmail.com
Здравейте,
Моля за разяснение, разсадник за чимове от трева дали
попада в категория "Разсадници за трайни насаждения", по
код 3201 от Наредба 3?
И има ли ограничение в случай, че продукцията от чимове
(които са многогодишни) се реализира за спортни терени и
градски паркове?
Благодаря Ви предварително за отговора!

В Приложение № 3 „Таблица за изчисляване на
СПО“ в частта „Инструкции“ е описано, че в код
3201 се включват площите за производство и
размножаване на посадъчен материал от лозя,
фиданки,
резници
от
дървесни
видове,
предназначени най-често за паркове и градини:
дървета, храсти, иглолистни, рози, горски фиданки и
др. В допълнение, следва да се има предвид, че
съгласно т. 2. от Раздел 13.1 „Допустими дейности“
от УК: „Безвъзмездна финансова помощ се
предоставя на земеделски стопани за инвестиции в
техните стопанства, пряко свързани с една или
няколко от дейностите по първично селскостопанско
производство и съхранение само на собствени
земеделски продукти, както и подготовка на
продукцията за продажба. Земеделските продукти
могат да бъдат само продукти, включени в
Приложение № 2.“.
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НССЗ
1. Ограничението от 48 895 лв. на максималният размер
на общите допустими разходи по подмярката се отнася
само за един проект за настоящата процедура чрез
подбор № BG06RDNP001-4.009 или се отнася за един
кандидат за целия период на прилагане на Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Има ли ограничение на максималният размер на
допустимите разходи по подмярка 4.1.2 за един
кандидат за периода на прилагане на Програмата и ако
има какъв е неговия размер?

1. Няма ограничение на максималният размер на
допустимите разходи за един кандидат за периода на
прилагане на подмярката. Обръщаме внимание, че
максималният размер на общите допустими разходи
по подмярката за един проект е 48 895 лв.

2. Допустимо ли е да се кандидатства по процедурата
чрез подбор № BG06RDNP001-4.009 за инвестиции
свързани с отглеждане на земеделски култури извън
Приложение №2 на Условията за кандидатстване,
когато земеделските продукти от тези култури ще се
използват единствено и само като фураж за
нуждите на животновъдните обекти на кандидата и
съответно за производството на земеделски продукти
включени в Приложение № 2. Разбира се инвестициите
ще бъдат за допустими разходи, съгласно раздел 14.1

2. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя на
земеделски стопани за инвестиции в техните
стопанства, пряко свързани с една или няколко от
дейностите
по
първично
селскостопанско
производство и съхранение само на собствени
земеделски продукти, както и подготовка на
продукцията за продажба. Обръщаме внимание, че
инвестиции свързани с отглеждане на земеделски
култури извън Приложение №2 са допустими, само
ако се използват за нуждите на животновъдния обект
и същите отговарят на условията, посочени в Раздел
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Допустими разходи на Условията за кандидатстване и
животновъдните обекти ще отговарят на всички
изисквания описани в Условията за кандидатстване. В
случай, че отговорът е положителен и може да
кандидатства за инвестиции свързани с отглеждане на
земеделски култури извън Приложение №2, има ли
ограничение за вида на тези култури т.е. освен за
фуражните култури включени във фуражния баланс
(код 3037 (Царевица за силаж), код 3096 (фий), код
3040 (Люцерна), код 3041 (Естествени ливади), код
3149 (фуражни зеленчуци) и код 3159 (Други фуражни
култури)) могат ли да бъдат
и други култури
използвани за фураж като например пшеница, ечемик
и овес?

14.1 „Допустими разходи“ и Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“ на Условията за
кандидатстване. Моля да имате предвид, че
окончателно решение по оценка на проектните
предложения и представените документи, се взима от
Оценителната комисия, която ще разполага с цялата
необходима информация.

3. В т.2. на раздел 22.2 Методика за оценка на проектните
предложения“ на Условията за кандидатстване е
записано, че приоритет по критерия "Проекти, които се
изпълняват в сектори "Животновъдство" и/или
"Плодове и зеленчуци" се дава само ако разходите, за
които се кандидатства, са изцяло насочени към
производството на селскостопанска продукция от
Приложение № 16. В тази връзка приема ли се, че
разходите, за които се кандидатства, са изцяло
насочени към производството на селскостопанска

3. Приоритет по критерия "Проекти, които се
изпълняват в сектори "Животновъдство" и/или
"Плодове и зеленчуци" се дава само ако разходите, за
които се кандидатства, са изцяло насочени към
производството на селскостопанска продукция от
Приложение № 16. Обръщаме внимание, че
инвестиции свързани с отглеждане на земеделски
култури извън Приложение № 2 са допустими, само
ако се използват за нуждите на животновъдния обект
и същите отговарят на условията, посочени в Раздел
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продукция от Приложение № 16 в случай, че се
кандидатства за разходи за инвестиции свързани с
отглеждане на земеделски култури извън Приложение
№2 на Условията за кандидатстване, но земеделските
продукти от тези култури ще се използват
единствено и само като фураж за нуждите на
животновъдните обекти на кандидата и за
производството на земеделски продукти включени в
Приложение № 16. Разбира се инвестициите ще бъдат
за допустими разходи, съгласно
раздел 14.1
Допустими разходи на Условията за кандидатстване и
животновъдните обекти ще отговарят на всички
изисквания описани в Условията за кандидатстване.

14.1 „Допустими разходи“ и Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“ на Условията за
кандидатстване.Моля да имате предвид, че
окончателно решение по оценка на проектните
предложения и представените документи, се взима от
Оценителната комисия, която ще разполага с цялата
необходима информация.

4. В таблица 8. „Прогноза за нетните парични потоци на
проекта“ трябва ли кандидатът да описва и други
приходи и разходи освен изрично посочените в
таблицата: съответно „Приходи от продажби на
земеделска продукция“ и „Разходи за суровини,
материали и външни услуги“ и съответно има ли право
да добавя нови редове в тази таблица? Може ли
кандидат да добави нов ред за приходи, в които да
опише приходи от субсидии свързани с обработваните
земеделски площи и културите и животните описани в
бизнес плана. Ако в таблица 8 трябва да се описват и

4. Съгласно инструкцията на таблица 8 „Прогноза за
нетните парични потоци на проекта“ от Приложение
№7, на ред 1 „Приходи от продажби на земеделска
продукция“ се попълват данните от Таблица 3
„Производствена програма“, на ред 2 „Разходи за
суровини, материали и външни услуги“ се попълват
данните от Таблица 6. „Разходи за суровини,
материали и външни услуги за производство на
продукцията от производствената програма“ от
Приложение № 7 от УК. Имайте предвид, че
окончателно решение по оценка на проектните
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други приходи и разходи освен изрично посочените в предложения се взима от Оценителната комисия,
таблицата, то кои други приходи и разходи трябва да която ще разполага с цялата необходима
се посочват?
информация.

5. В т. 18 на раздел 14.2 „Условия за допустимост на
разходите“ на Условията за кандидатстване е записано
следното: „За разходи за строителство, в т. ч.
съфинансирането от страна на бенефициента, без
данък върху добавената стойност, на стойност равна
или по-висока от 50 000 лв., както и за разходи за
доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от
страна на бенефициента, без данък върху добавената
стойност, на стойност равна или по-висока от 30 000
лв., бенефициента провежда процедура за избор на
изпълнител по реда на ПМС № 160, след сключване на
административния договор.”

5. Да, включват се. Съгласно чл. 2, ал. 5 от
Постановление № 160 от 1 юли 2016 г.: „.Не се
допуска разделяне на предмета на възлагане с цел
заобикаляне на прилагането на процедурата за избор
на изпълнител с публична покана.“.

Във връзка с горното, при определяне на посочените
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по-горе минимални прагове, над които се провежда
процедура за избор на изпълнител по реда на
Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г., включват
ли се и разходите записани в таблица 2
„Инвестиционни
разходи,
за
които
не
се
кандидатства за подпомагане, но са част от
цялостния обект на инвестицията и без тях обектът
не може да бъде завършен и/или да функционира
самостоятелно“?
6. Съгласно Условията за изпълнение на одобрените
проектните предложения по процедурата чрез подбор
№ BG06RDNP001-4.009, допустимо ли е одобрен
кандидат да извърши даден разход (да закупи даден
одобрен актив) на по-висока стойност спрямо
първоначално определения допустим размер в
договора с ДФЗ-РА за отпускане на финансовата
помощ, като разбира се разликата между размера на
договорираната финансова помощ за този разход
(актив) и реално заплатена стойност е за негова сметка.
Даваме произволно избран пример – одобрен
бенефициент Х е сключил договор с ДФЗ-РА за
отпускане на финансовата помощ за закупуване на
трактор 25 к.с. модел Х, като стойността на одобрения
допустим разход е 28 000 лв. с ДДС, а размерът на

6. С оглед преценка за обоснованост на разходите,
бенефициента представя оферти в съответствие с т.
10 и 11 от раздел 14.2 „Условия за допустимост на
разходите“ към Условия за кандидастване. В случай,
че в процеса на изпълнение на проектното
предложение, даден разход се окаже с по-висока
стойност,
спрямо
първоначално определения
допустим размер и с този размер се надхвърля
минималните прагове, над които се провежда
процедура за избор на изпълнител по реда на
Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г.,
кандидатът следва по проведе процедура съгласно
постановление 160 на МС и да уведоми ДФЗ – РА.
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одобрената финансова помощ е 60% - 16 800 лв. През
периода от подаване на проектното предложение до
сключване на договора, цената на този трактор се е
увеличила на 35 000 лв. с ДДС поради обективни
причини - например заради въвеждане на нови
изисквания за опазване на климата при производство
на дизелови трактори. Допустимо ли е в този случай
одобреният бенефициент Х да закупи трактора на тази
по-висока цена, като разбира се разликата от 18 200 лв.
между одобрената финансова помощ (16 800 лв.) и
новата цена на трактора (35 000 лв.) е за негова сметка.
Ако е допустимо, необходимо ли да подаде искане за
анексиране на договора и каква е цялата процедурата?
И втори въпрос свързан с горния въпрос: Как се
процедира, ако с новият по-висок разход, одобреният
бенефициент надхвърля минималните прагове, над
които се провежда процедура за избор на изпълнител
по реда на Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г.,
а при сключването на договора и съгласно
Приложение № 2 към Договора за отпускане на
финансовата помощ „Таблица с одобрените
допустими разходи за изпълнение на проекта и
максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ (одобрен бюджет на проекта)“ не ги е
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надхвърлял. При това положение той трябва ли да
провежда процедура за избор на изпълнител по реда на
Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г. и ако да в какъв срок?
№8
19.08.2020 г.

bb@carland.bg

№9
20.08.2020 г.

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)

Здравейте,
каква е процедурата да се включи ЗТ ( трактори) към Разясненията се дават по отношение на условията за
Приложение 9 ( Референтни разходи за ЗТ ) по мярка 4.1.2
кандидатстване
по
настоящата
процедура.
Поставеният от Вас въпрос не е свързан с разяснения
Поздрави
по УК по настоящата процедура.
Публикувано на 02.09.2020 г.

1.
Във връзка с Вашите отговорите по т. 8 на въпросите,
които сме задали на 06.08.2020 г., и след запознаване с
Процедурата за осъществяване на предварителна проверка и
последващ контрол върху обществени поръчки и процедури
за избор с публична покана за разходи, финансирани изцяло
или частично със средства от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони не можахме да намери
отговор на следните ни запитвания и са ни необходими
допълнителни разяснения по Условията за изпълнение:

1 А) В Процедура за осъществяване на
предварителна проверка и последващ контрол върху
обществени поръчки и процедури за избор с
публична покана за разходи, финансирани изцяло
или частично със средства от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони не е
заложено ограничение бенефициент, който е провел
процедурата за избор на изпълнител по реда на глава
четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС No 160 от 2016 г. и е
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А) Бенефициент, който е провел процедурата за избор на
изпълнител по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС
No 160 от 2016 г. и е подал в ИСУН заявление за сключване
на анекс, в който да бъдат вписани избраните изпълнители
на дейностите по проектното предложение, има ли право
още преди сключване на анекса да започне дейностите, за
които е избрал изпълнител т.е. има ли подобно ограничение
в Условията за изпълнение и горепосочената процедура?
Б) Бенефициент, който е спазил всички изисквания при
провеждане на процедурата за избор на изпълнител по реда
на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС No 160 от 2016 г., но
няма избран изпълнител и е прекратил процедурата за избор
на изпълнител при спазване на изискванията на чл. 9 от
ПМС No 160 от 2016 г.:
Б1) може ли да проведе втора процедура за избор на
изпълнител по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС
No 160 от 2016 г. ?
Б2) може ли и след 90-тия ден от подписване на договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да проведе
втората процедура за избор на изпълнител по реда на глава
четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС No 160 от 2016 г. ?

подал в ИСУН заявление за сключване на анекс, в
който да бъдат вписани избраните изпълнители на
дейностите по проектното предложение, да започне
дейностите, за които е избрал изпълнител преди
сключването на анекса.
1 Б1) Да, може да бъде проведена втора процедура
при спазване на условията на Постановление № 160
от 1 юли 2016 г.
1 Б2) Следва да имате предвид, че съгласно т. 3.1 от
Раздел А „Техническо изпълнение на проектите“: „В
срок до 90 календарни дни от подписване на
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ бенефициентът публикува в ИСУН във
формат „рdf“ или „jpg“ цялата документация,
свързана с проведената процедура по реда на глава
четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 2016 г.,
ведно със заявление за сключване на анекс, в който
да бъдат вписани избраните изпълнители на
дейностите по проектното предложение.“.

2.
В случай на инвестиции в сектор „пчеларство“ 2. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя на
закупуването на земеделска техника за обработка и земеделски стопани за инвестиции в техните
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поддържане на площите върху, които е разположен пчелина
(пчелните кошери), попада ли в обхвата на допустимите
разходи по раздел 14.1 „Допустими разходи“ на Условията
за кандидатстване
по процедурата чрез подбор №
BG06RDNP001-4.009. Разбира се при спазване на
изискването техническите характеристики и капацитетът на
земеделската техника да съответстват на площта, както и
при спазване на изискванията за кандидатстване в сектор
„Животновъдство“ по процедурата в т.ч. на условието, че не
са допустими разходи допустими за подпомагане по
Националната програма по пчеларство за периода 2017 –
2019 г. и Националната програма по пчеларство за периода
2020 – 2022 г.

стопанства, пряко свързани с една или няколко от
дейностите
по
първично
селскостопанско
производство и съхранение само на собствени
земеделски продукти, както и подготовка на
продукцията за продажба. Обръщаме внимание, че
инвестициите са допустими, само ако се използват за
нуждите на животновъдния обект и същите отговарят
на условията, посочени в Раздел 14.1 „Допустими
разходи“ и Раздел 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите“ на Условията за кандидатстване. Моля
да имате предвид, че окончателно решение по оценка
на проектните предложения и представените
документи, се взима от Оценителната комисия, която
ще разполага с цялата необходима информация.

3.
Съгласно т.10 на раздел към Условията за
кандидатстване се изисква следния документ: „Документ за
собственост или ползване за цялата налична в земеделското
стопанство земя и сгради. За земята, която участва при
изчисляването на минималния стандартен производствен
обем, кандидатът представя документи в съответствие с
условията по т. 3, буква „в“ и „г“ от Раздел 11.1 „Критерии
за допустимост на кандидатите““.
Букви „в“ и „г“ на т. 3 от Раздел 11.1 „Критерии за

3. А) Във връзка с условието на т. 7, буква „б“ от
Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите, кандидатът следва да представи
документ, съгласно т. 10 от Раздел 24.1 „Списък с
общи документи“. Съгласно т. 5 от Раздел 11.1
„Критерии за допустимост на кандидатите“, следва
да имате предвид, че цялата налична в земеделското
стопанство земя трябва да се стопанисва от
кандидата с правно основание, регистрирано в
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допустимост на кандидатите“ гласят следното:
„3. Към датата на подаване на проектното предложение
кандидатите по т.1 трябва да:
………..
в) са собственици и/или ползватели на цялата налична в
земеделското стопанство земя, включително помещения,
оранжерии или гъбарници, използвани за производствена
дейност на селскостопански култури;
г) са собственици и/или ползватели на животновъдните
обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната
дейност, в случай че развиват такава;
…….“
Точка 7 на Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“ гласи следното:
„7. Началният стандартен производствен обем на
земеделското стопанство се доказва с декларация по образец
съгласно Приложение № 4 за изчисление на началния
стандартен производствен обем на стопанството през
текущата стопанска година към момента на кандидатстване
и:
а) регистрация на обработваната от кандидата земя и
отглежданите животни в Интегрираната система за
администриране и контрол (ИСАК) или
б) документ, доказващ правно основание за ползване

съответната общинска служба по земеделие, през
целия период считано от датата на подаване на
проектното предложение до изтичане на срока за
мониторинга.

3. Б) Да, документите, доказващи правно основание
за ползване на земя, регистрирано в съответната
общинска служба по земеделие следва да се
представят съгласно Раздел 24. 1 „Списък с общи
документи“ от УК и да бъдат в съответствие с
дейностите по проектното предложение.
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регистрирано в съответната общинска служба по земеделие,
на земеделските земи, които участват при изчисляването му,
или
в) вида на отглежданите култури и/или животни от
анкетните формуляри към анкетна карта на земеделския
стопанин, съгласно регистрация по реда на Наредба № 3 от
1999 г.“
В тази връзка имаме следните въпроси:
А) Във всички случаи ли трябва към документите за
собственост или ползване за цялата налична в земеделското
стопанство земя и сгради да се прилага и документ доказващ
правно основание за ползване регистрирано в съответната
общинска служба по земеделие, на земеделските земи, които
участват при изчисляването на Началният стандартен
производствен обем на земеделското стопанство. Ако не
трябва във всички случаи – в кои случаи и за каква част от
земята трябва да се прилага? Ще бъдем благодарни и ако
дадете пример.
Б) Ако цялата налична в земеделското стопанство земя е
включена в анкетните формуляри към анкетна карта на
земеделския стопанин, съгласно регистрация по реда на
Наредба № 3 от 1999 г., трябва ли да се прилага и документ
доказващ правно основание за ползване на тази земя
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регистрирано в съответната общинска служба по земеделие.
№ 10
21.08.2020 г.

Петя Стоянова <niki19gradi25@gmail.com>

Здравейте!
Въпросът ми е свързан с процедура BG06RDNP001-4.009 Процедура чрез подбор на проектни предложения по
подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства" по
Тематичната подпрограма от мярка 4 "Инвестиции в
материални активи" от Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. Земеделски стопанин съм,
който се занимава с отглеждане на трайни насаждения сливи и пчелни семейства. Стопанството ми не е в
планински район. Имам намерение да кандидатствам за
закупуване на трактор до 50 к.с., който ще използвам в
овощната градина. Стопанството ми е с икономически
размер от 7542,58 ИЕ от които над 50% се формират от
сектор "Плодове и зеленчуци". Въпросът ми е свързан с
попълването на бизнес плана:
1. Тъй като стопанството ми е смесено, но инвестицията ще
е само в приоритетния сектор "Плодове и зеленчуци" в
таблица 3 "Производствена програма" и табл.6 "Разходи за
суровини, материали и външни услуги за производство на

1. Съгласно т. 1.1. от Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“: „Бизнес планът трябва
да показва подобряване на дейността на
земеделското стопанство на кандидата чрез
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продукцията от производствената програма" трябва ли да се
описват двата вида продукция /мед и сливи/ и съответно
разходите за тези два вида продукция или се описва само
произведената продукция от сливи и съответно разходите за
тяхното производство?

прилагане на планираните инвестиции и дейности и
постигане на една или повече от целите съгласно
раздел 6 „Цели на предоставяната безвъзмездна
финансова помощ по процедурата и очаквани
резултати“, тоест бизнес плана се разработва за
площите, предмет на инвестицията.

2. Трябва ли да се попълват таблици 5.1 "Вид и брой
животни в стопанството в т. ч. естествен прираст" и табл. 5.2
"Животинска продукция" за пчелните семейства, които
отглеждам?

2. Да, таблици 5.1 "Вид и брой животни в
стопанството в т. ч. естествен прираст" и таблица 5.2
"Животинска продукция" от Приложение № 7 Бизнес
план, следва да са попълнени.

3. Да обобщя - Бизнес планът ми за цялата дейност на 3. Вижте отговора на зададен от Вас въпрос № 1.
стопанството ми ли да е изготвен /сливи и пчели/ или само
за трайните насаждения?
Предварително благодаря за отговора!
Стефания Добрева stefaniq_dobri@abv.bg
№ 11
26.08.2020 г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с отворена Процедура чрез подбор на проектни
предложения № BG06RDNP001-4.009 по подмярка 4.1.2.
"Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична
подпрограма за развитие на малки стопанства" имам
следния въпрос:

Във връзка с вашия въпрос, следва да имате предвид,
че както е посочено в скобите на т. 38 от Раздел 24.1
„Списък с общи документи“, под правоспособното
лице се разбира производителя на съответната
инсталация.
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В т. 24.1 Списък с общи документи, в т. 38 е записано
следното: "Документ, издаден от правоспособно лице
/производител на съответната инсталация/, удостоверяващ
наличието на технологии, които водят до намаляване на
емисиите съгласно Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията
от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво
/само за инсталации използващи биомаса за производство на
енергия за собствено потребление/. Оценката следва да е в
съответствие с Глава втора на Наредба за допълнителните
мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети
съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване
на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към
продуктите, свързани с енергопотреблението (ДВ, бр. 41 от
2010 г.)."
Моля да разясните кои са "правоспособните лица", от които
бихте приели горецитирания документ и как се доказва
тяхната правоспособност!
С уважение,
Стефания Добрева
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№ 12
27.08.2020 г.

Тиара Консулт <tiaraconsult@abv.bg>
Здравейте!
Бих искала да задам следните въпроси относно
кандидатстването по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в
земеделски стопанства по Тематична подпрограма за
развитие на малки стопанства":
1. Физическо лице, регистрирано като земеделски
производител, занимаващо се с винени лозя е
кандидатствало по мярка "Преструктуриране и конверсия на
винени лозя". Може ли да кандидатства и по подмярка 4.1.2.
"Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична
подпрограма за развитие на малки стопанства" с цел
закупуване на трактор?

1.Земеделски стопани отглеждащи винени лозя са
допустими за подпомагане по настоящата процедура,
но следва да имате предвид, че безвъзмездната
финансова помощ не се предоставя за дейности по т.
1.1 и т.1.2 от Раздел 13.3 „Недопустими дейности“:
„1.1 допустими за подпомагане по мярка
"Преструктуриране и конверсия на лозя" от Наредба
№ 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на
финансова помощ по Национална програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода
2014 – 2018 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.);
1.2. допустими за подпомагане по Национална
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
за периода 2019 – 2023 г.“
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2. Колко % от инвестицията се финансира?

3. Допуска ли се авансово плащане и в какъв размер?

4. Покриват ли се разходи за консултантски услуги?
Благодаря предварително!

2. Безвъзмездната финансовата помощ е в размер до
60 на сто от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи и е подробно
разписана в Раздел 10 „Процент на съфинансиране“
от УК.
3. Безвъзмездната финансовата помощ по проект
може да бъде изплащана авансово, междинно и
окончателно. Максималният размер на авансовото
плащане е в размер до 50 на сто от стойността на
одобрената безвъзмездна финансова помощ по
проекта.
4. Да. За консултантски услуги и разходите за правни
услуги като част от разходите по т. 10 от Раздел 14.1
„Допустими разходи“ – 1 на сто от допустимите
разходи по т. 1 – 9 от Раздел 14.1 „Допустими
разходи“ (за проекти с инвестиции само за
земеделска техника и/или разходи по т. 9) и 5 на сто
от допустимите разходи по т. 1 – 9 (за проекти с
включени инвестиции за създаване на трайни
насаждения и/или строително-монтажни дейности
и/или оборудване и/или машини).
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Веска Грозева veska_grozeva@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с публикуваните днес отговори на въпроси по
процедура чрез подбор № BG06RDNP001- 4.009 по
подмярка 4.1.2., Ви моля за допълнителни уточнения и
разяснения по два въпроса :
По отношение на отговора на въпроса за попълване
на таблица 8 „Прогноза за нетните парични потоци
на проекта“:
1. Не става ясно дали в таблица 8 „Прогноза за нетните
парични потоци на проекта“ трябва да се описват и други
приходи получавани в земеделското стопанство освен на
ред 1 „Приходи от продажби на земеделска продукция“,
които изрично са посочени в таблицата и във Вашия
отговор. Моля Ви ясно и конкретно да отговорите дали
трябва или не трябва да се попълват и други
приходи получавани в земеделското стопанство освен на
ред 1 „Приходи от продажби на земеделска продукция“;

Във връзка със задаените от Вас въпроси с № 1,2,3,4,
и 5, следва да имате предвид, че в Приложение № 7
бизнес план се описват само приходите и разходите,
за които са предвидени редове в таблица 8 „Прогноза
за нетните парични потоци на проекта“.

2. Не става ясно дали в таблица 8 „Прогноза за нетните
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парични потоци на проекта“ трябва да се описват и други
разходи извършвани в земеделското стопанство освен на
ред 2 „Разходи за суровини, материали и външни
услуги“, които изрично са посочени в таблицата и във
Вашия отговор. Моля Ви ясно и конкретно да отговорите
дали трябва или не трябва да се попълват и други
разходи извършвани в земеделското стопанство освен на
ред 2 „Разходи за суровини, материали и външни
услуги“;
3. Ако кандидат-земеделски стопанин по процедурата
планира през периода на изпълнение на бизнес плана да
получава приходи от субсидии от схемите за директни
плащания и/или други национални и европейски схеми
и/или по одобрени заявления/сключени договори по
други компенсаторни мерки и подмерки от Програмата
за развитие на селските райони 2014-2020, Ви моля ясно
и конкретно да отговорите дали може земеделския
стопани да включи тези приходи в Бизнес плана и ако
може, моля посочете в коя таблица от бизнес
плана може да ги посочи?
4. Ако кандидат-земеделски стопанин по процедурата
планира през периода на изпълнение на бизнес плана да
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извърши разходи за амортизация на дълготрайните
материални активи, за които кандидатства по
процедурата, Ви моля ясно и конкретно да отговорите
дали трябва земеделския стопани да включи тези
разходи в Бизнес плана и ако трябва, моля посочете в коя
таблица от бизнес плана трябва да ги посочи и по какъв
начин? Освен това трябва ли в нетния паричен поток в
таблица 8 освен сбора между печалбата след данъци и
финансирането по Програмата да добави и разходи за
амортизация.
5. Ако кандидат-земеделски стопанин по процедурата
планира през периода на изпълнение на бизнес плана да
извърши разходи за заплати и социални осигуровки
и/или лихви свързани със земеделската му дейност, Ви
моля ясно и конкретно да отговорите дали трябва
земеделския стопани да включи тези разходи в Бизнес
плана и ако трябва, моля посочете в коя таблица от
бизнес плана трябва да ги посочи?

По отношение на отговора на въпроса относно т.2. на
раздел 22.2 Методика за оценка на проектните
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№ 14
28.08.2020 г.

предложения“ на Условията за кандидатстване и
даването на приоритет по критерия "Проекти, които се
изпълняват в сектори "Животновъдство" и/или
6. Приоритет по критерия "Проекти, които се
"Плодове и зеленчуци":
изпълняват в сектори "Животновъдство" и/или
6. Моля Ви по-ясно и конкретно да отговорите дали "Плодове и зеленчуци" се дава само ако разходите, за
разходите за инвестиции, свързани с отглеждането на които се кандидатства, са изцяло насочени към
земеделски култури използвани единствено и само като производството на селскостопанска продукция от
фураж за животни отглеждани за производството на Приложение № 16. Обръщаме внимание, че
земеделски продукти включени в Приложение № 16, инвестиции свързани с отглеждане на земеделски
попадат в обхвата на определението за изцяло насочени към култури извън Приложение № 2 са допустими, само
производството на селскостопанска продукция от ако се използват за нуждите на животновъдния обект
и същите отговарят на условията, посочени в Раздел
Приложение № 16?
14.1 „Допустими разходи“ и Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“ на Условията за
С уважение,
кандидатстване.Моля да имате предвид, че
Веска Грозева
окончателно решение по оценка на проектните
предложения и представените документи, се взима от
Оценителната комисия, която ще разполага с цялата
необходима информация.
Petar Ivanchev petar_ivanchev@abv.bg
Здравейте,
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Във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP0014.009 по подмярка 4.1.2., имам следния въпрос:
1. Във връзка с попълването на Декларация за изчисление на
началния стандартен производствен обем на стопанството
към датата на подаване на проектното предложение
(Приложение № 4 към Условията за кандидатстване),
необходимо ли е към проектно предложение в ИСУН да се
прикачат и актуална анкетна карта и анкетни формуляри
към анкетна карта на земеделския стопанин за регистрация
по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Ако кандидатът отглежда
животни необходимо ли е да прикача към проектното си
предложение в ИСУН 2020 и:
- опис по видове и брой на животните, отглеждани от
кандидата, придружен от извлечение от интегрираната
информационна система по реда на Наредба № 6 от 8
октомври 2013 г. подписано от официалния ветеринарен
лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от
един месец преди датата на подаване на проектното
предложение (в случай че кандидатът отглежда видове
животни, които трябва да се регистрират в ж),

При попълване на Приложение № 4 „Декларация за
изчисление на началния стандартен производствен
обем на стопанството към датата на подаване на
проектното предложение“ към Условията за
кандидатстване, цитираните от Вас документи не се
прикачват в ИСУН 2020, но същите се вземат в
предвид при попълването на декларацията.
Съгласно т. 18 от
Раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“ от УК: „В Раздел 24
„Списък на документи, които се подават на етап
кандидатстване“ от Условията за кандидатстване
са посочени документите, които трябва да се
приложат, за да се удостовери допустимостта на
кандидата. Условията, за които не е предвиден
документ, се проверяват служебно.“.
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и/или
- опис на отглежданите животни, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на
подаване на проектното предложение (в случай, че
кандидатът отглежда животни, които не подлежат на
идентификация).
Ако трябва да прикача тези документи, къде във формуляра
за кандидатстване в ИСУН 2020 се прикачат и на какво
основание, при положение, че липсват от списъка на
изискваните документи посочени в Условията за
кандидатстване, Раздел 24. Списък на документите, които се
подават на етап кандидатстване?
Поздрави!
П.Иванчев
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