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Номер, дата на
получаване

Данни на подател (име и/или ел. поща), въпрос

Разяснение от УО

Iveta Ivanova (ivanova_i_i@abv.bg)
Уважаеми дами и господа,
Имам следните въпроси по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“:

Запитване № 1
от 07.07.2020 г.

1. Стопанството ми има регистрация по реда на чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност, която е
направена
преди
повече
от
2
години.
В
Удостоверението за ЖО е описан капацитет на
стопанството, който към момента не отговаря на брой
отглеждани животни, тъй като след издаването на
удостоверението бяха направени и нови постройки за
отглеждането им. В тази връзка необходимо ли е ново
удостоверение по чл. 137 с актуален капацитет на ЖО?

1. Моля да имате предвид, че техническите
характеристики
и
капацитетът
на
машините,
съоръженията и оборудването, за които се кандидатства
по проектното предложение по процедурата, следва да
съответстват на броя на животните, предвидени за
подпомагане в бизнес плана.
В тази връзка, броят на предвидените за подпомагане
животни съгласно представената информация в
проектното предложение не следва да надхвърля
капацитета на животновъдния обект, регистриран по чл.
2. При кандидатстване за закупуване на земеделска 137 от ЗВД, в който се отглеждат/ще се отглеждат
техника, която
поради
своето
естество
или животните, посочени в бизнес плана.
предназначение не се използват в затворени
помещения, необходимо ли е представяне на Документ 2. В случаите, когато се кандидатства само за
за собственост или ползване на парцела, на който се инвестиции, свързани със закупуване на земеделска
намира ЖО, както и Решение за преценяване на техника, не е необходимо представянето на документ по
необходимостта от извършване на оценка на т. 13 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ към
въздействието върху околната среда ?
Условията за кандидатстване във връзка с изразено
становище с № 04-00-3055 от 07.07.2020 г. на заместник3. При кандидатстване за закупуване на доилна министъра на околната среда и водите, свързано с
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инсталация необходимо ли е представяне на Документ
за собственост или ползване на парцела, на който се
намира ЖО, както и Решение за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда?

настоящата процедура.
Съгласно т. 20 към Раздел 13.2 „Условия за допустимост
на дейностите“ на Условията за кандидатстване:
„Документ по т. 19.2, буква „а“ (документ за ползване
на имота за срок не по-малко от 6 години считано от
датата на подаване на проектното предложение) не се
4. При кандидатстване за закупуване на доилна изисква при кандидатстване за подпомагане за
инсталация необходимо ли е представяне на чертеж от закупуване на земеделска техника и специализирани
правоспособен проектант, в който да е опасан начина на земеделски транспортни средства, които поради
разположение на инсталацията в сградата?
своето естество или предназначение не се използват в
затворени помещения“.
5. В Документи за междинно и окончателно плащане е
описано,
че
при
окончателно
плащане
се 3. Да, необходимо е предоставяне на документ по т. 15 от
представя Декларация за съответствие с всички Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ във връзка с
задължителни стандарти (по образец - Приложение № разпоредбата на т. 19.2, буква „а“ от Раздел 13.2
4). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. „Условия за допустимост на дейностите“ към Условията
Необходимо ли е при искане за окончателно плащане да за кандидатстване.
се представя документ от БАБХ, че стопанството В съответния случай, кандидатът следва да представи
отговаря
на
всички ветеринарно-санитарните към проектното предложение и документ по т. 13 от
изисквания. Подобен документ например сте описали, Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ на Условията за
че изисквате за стопанства, които отглеждат земеделски кандидатстване.
култури - становище от БАБХ, че земеделското
стопанство и дейността му отговарят на изискванията
на Закона за защита на растенията.
4. Посочената от Вас инвестиция за закупуване на
6. В Документи за междинно и окончателно плащане е доилна инсталация е твърде общо формулирана, като
описано,
че
при
окончателно
плащане
се може да включва различни технологични решения.
представя "Документ, удостоверяващ, че земеделското Кандидатът следва да приложи документи към
стопанство отговаря на изискванията за хигиена на проектното предложение, съобразно условията за
фуражите и тяхната безопасност, издаден от БАБХ, в допустимост на дейностите, посочени в утвърдените
случай
на
производство
на
фуражи."
Този условия за кандидатстване по процедурата.
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документизисква ли се, ако кандидатът кандидатства за
земеделска техника - трактор, сеносъбирачка,
балировачка - за добиване на сено от собствени ливади 5. При подаване на искане за окончателно плащане по
с цел изхранване на животните?
процедурата не е необходимо да се представя документ
от
БАБХ,
че
стопанството
отговаря
на
С уважение,
ветеринарномедицинските изисквания, тъй като ще се
И. Иванова
извършва служебна проверка.
6. Документът се изисква, когато подпомаганите
дейности попадат в обхвата на Регламент 183/2005 г. във
връзка със Закона за фуражите, а именно:
а) дейности на операторите в сектора на фуражите на
всички стадии от и включително първичното
производство на фуражи до и включително пласирането
на фуражи на пазара; б) хранене на животни, отглеждани
за производство на храна; в) внос и износ на фуражи от и
за трети страни.
Документът, издаден от БАБХ е изискуем в случаите,
когато стопанството на ползвателя се занимава с
дейности в сектора на фуражите на всички стадии и са
одобрени и заявени за финансиране разаходи в областта
на производство на фуражи, пласиране на фуражи и/или
за хранене на животни, отглеждани за производство на
храна. Дейностите по хранене на животни, отглеждани за
производство на храна се отнасят за оператори,
извършващи дейност първично производство на фуражи
за изхранване на собствените си животни и предлагащи
на пазара произвежданата от тях продукция -месо,
мляко, яйца и др.
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Емил Цвятков (emil.tzviatkov@gmail.com)
Приложено, заявявам получаване на разяснения по
поставени въпроси в прикачения файл към настоящото
писмо.
Комплекс
от
управленски
и
Биосигурност физически мерки, които намаляват
(Биологична риска от проникването, развитието
и разпространението на болестите
сигурност)
по животните.

Запитване № 2
от 07.07.2020 г.

Най-малко 50 % от
допустимите
инвестиционни
разходи по проекта са
свързани с инвестиции
за подобряване на
биосигурността
в
6.2. Проекти с инвестиции,
рамките
на
свързани
с
мерки
за
животновъдния
биосигурност
в
обект/и
животновъдните обекти
Най-малко 25 % от
допустимите
инвестиционни
разходи по проекта са
свързани с инвестиции
за подобряване на
биосигурността
в
4
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рамките
животновъдния
обект/и

на

11. Преценката за съответствие на проектното
предложения с минималните изисквания по критерий за
оценка № 6.2 се извършва въз основа на допустимите
инвестиционни разходи по проектното предложение,
свързани с подобряване на биосигурността в
животновъдния обект/обекти, за които кандидата
представя и становище по т. 5 от Раздел 24.2 „Списък с
документи, доказващи съответствие с критериите за
оценка на проекти“.
5. Становище на БАБХ, от което да е видно кои от
предвидените инвестиции по проекта отговарят на
мерките за биосигурност, описани в Наредба № 44 от
2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти. Представя се във формат „pdf“
или „jpg”. (Представя се в случай, че кандидатът
заявява приоритет по критерий за оценка № 6.2)
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
1. Преценката за съответствие на проектното
предложения с минималните изисквания по
критерий за оценка № 6.2 включва ли и
разходите за нов животновъден обект?
2. Допустимите инвестиционни разходи по точка
6.2 включват ли и общи разходи- проектантски,
консултантски във връзка с ОВОС?

1. Условията за кандидатстване, респективно методиката
за оценка на проектни предложения, посочена в Раздел
22.2, не предвиждат разграничение на инвестиционните
разходи по отношение на съществуващ или нов
животновъден обект във връзка с минималните
5
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Животновъден обект, регистриран
по реда на чл. 137 от Закона за
ветринарномедицинската дейност,
Действащ
животновъден в който към датата на подаване на
проектното
предложение
се
обект
отглеждат
селскостопански
животни.
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
3. Към датата на проектното предложение трябва
ли в ЖО да има животни и ако да- с какви
документи се доказва това обстоятелство?
4. Ако към датата на кандидатстване ЖО е в
период на дезинфекция между две партиди
животни за угояване ще се приеме ли за
„действащ животновъден обект“ и ако да- с
какви бройки и на базата на какви документи?

изисквания по критерий за оценка 6.2 „Проекти с
инвестиции, свързани с мерки за биосигурност в
животновъдните обекти“.
2. Във връзка с отправеното запитване, моля да имате
предвид, че съгласно т. 11 от Раздел 22.2 „Методика за
оценка на проектни предложения“ от Условията за
кандидатстване: „Преценката за съответствие на
проектното предложения с минималните изисквания по
критерий за оценка № 6.2 се извършва въз основа на
допустимите инвестиционни разходи по проектното
предложение, свързани с подобряване на биосигурността
в животновъдния обект/обекти, за които кандидата
представя и становище по т. 5 от Раздел 24.2 „Списък с
документи, доказващи съответствие с критериите за
оценка на проекти“.
Разходите по т. 9 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ от
Условията за кандидатстване не попадат в обхвата на
критерий за оценка 6.2 „Проекти с инвестиции, свързани
с мерки за биосигурност в животновъдните обекти“.

3. Моля да имате предвид, че към датата на подаване на
проектното предложение кандидатите представят
декларация за изчисление на икономическия размер на
стопанството.
Животните, отглеждани в стопанството към датата на
кандидатстване във връзка с условието за допустимост
6
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по т. 2, буква „в“ се доказват чрез:
- приложен опис на животните, заверен от
официален ветеринарен лекар не по-рано от 1
месец преди датата на подаване на проектното
предложение и/или животните, регистрирани в
ИСАК
или
- животните, за които към проектното предложение
е приложен протокол за унищожаване/убиване на
животни по образец на изпълнителния директор
на БАБХ във връзка с условието по т. 10 от Раздел
11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“
на Условията за кандидатстване.
4. Описаният от Вас случай, не отговаря на условието за
допустимост на кандидатите, посочено в т. 2, буква „в“
от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“.
Изключение по отношение на условието е предвидено
единствено в т. 12 от Раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“ на Условията за
кандидатстване във връзка с т. 10 от същия раздел.
ekivanova95@gmail.com>
Запитване № 3
от 08.07.2020 г.

Уважаеми представители на МЗХГ,
Във връзка публикуваната процедура BG06RDNP0014.008 - Целеви прием за земеделски стопани в сектор
„Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в

Моля да имате предвид, че документът по т. 5 от Раздел
24.2 „Списък с документи, доказващи съответствие с
критериите за оценка на проекти“ на Условията за
кандидатстване, а именно: „Становище на БАБХ, от
което да е видно кои от предвидените инвестиции по
7
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материални активи" от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 година, моля, за
разяснение по следния въпрос:
Ако дружеството ни подаде заявление към БАБХ дали
инвестицията отговаря на изискванията за биосигурност
и БАБХ излезе със становище, че отговаря, дали
издаденото становище ще бъде признато по настоящата
процедура, при положение, че наличните заявления и
становища на сайта на БАБХ към момента са само за
подмярка 5.1?
Дали ще бъдат изготвени индивидуални заявления и
становища във връзка съответствието с биосигурност за
подмярка 4.1? Или ще бъдат използвани бланките на
БАБХ от 07.08.2019г. (въпреки, че е цитирана Наредба
No9 в нея)?
Благодаря предварително!
С уважение,
Е. Иванова

проекта отговарят на мерките за биосигурност, описани
в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти“ не е
задължителен и се представя от кандидати, които
заявяват точки по критерии за оценка 6.2 „Проекти с
инвестиции, свързани с мерки за биосигурност в
животновъдните обекти“.
Във връзка с критерий за оценка 6.2 „Проекти с
инвестиции, свързани с мерки за биосигурност в
животновъдните обекти“, кандидатът следва да
представи документ по т. 5 от Раздел 24.2 „Списък с
документи, доказващи съответствие с критериите за
оценка на проекти“, който включва инвестиции и
дейности, относими към настоящата процедура.
Образец на запитване и образец на становище от БАБХ
във връзка с условията по процедура № BG06RDNP0014.008 може да откриете на официалната електронна
страница на Българска агенция по безопасност на
храните в секция „Подмярка 4.1“.

Веселин Тодоров
<todorov7707@abv.bg>

Запитване № 4
от 08.07.2020 г.

Здравейте,
Имам следният въпрос:
През този програмен период съм кандидатствал само
един път и в момента изпълнявам проект към МИГ по
подмярка 4.1.
Имам намерение да кандидатствам и по настоящата
процедура, но в случая за критерий 1 Подпомагане на

В т. 4 от Раздел 22.2 „Методика за оценка на проектни
предложения“ на Условията за кандидатстване е
записано, че: „Проектни предложения, представени от
кандидати, които не са получавали подпомагане по
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
8

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях
животновъдите
стопанства,
представени от кандидати, които
подпомагане по подмярка 4.1
земеделски стопанства“ ще мога
точки?
Благодаря Ви за отговора!

т.1.3.
Проекти, (критерий за оценка № 1.3) са такива, представени от
не са получавали кандидати, които не са одобрени за подпомагане със
„Инвестиции в заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“
ли да получа 10
по реда на Наредба № 9 от 21 март 2015 година“.

Тодор Бобуранов
<todor.boburanov@gwconsulting.bg>

Запитване № 5
от 08.07.2020 г.

Здравейте,
В Условията за кандидатстване сте записали в т.14.1
Допустими разходи:
....
4. Разходи за закупуване на земя, сгради, помещения и
друга недвижима собственост, необходими за
изпълнение на проектното предложение, предназначени
за земеделските производствени дейности на
територията на селски район съгласно приложение № 9.
....
т.4 е единствената, в която уточнявате „на
територията на селски район съгласно приложение №
9”.
Означава ли това, че останалите допустими разходи от
т.1-т.3, т.5-т.9 могат да бъдат извършвани и на
територията на „градски общини” (например на
територията на община, която е областен град)?

Съгласно Раздел 5 „Териториален обхват“ на Условията
за кандидатстване: „Проектни предложения по
процедурата се изпълняват на територията на
Република България“. Разходите за закупуване на земя,
сгради, помещения и друга недвижима собственост,
необходими за изпълнение на проектното предложение,
предназначени
за
земеделските
производствени
дейности са допустими само на територията на селски
райони съгалсно Приложение № 9.
Във връзка с гореизложеното, проектните предложения
по процедурата се изпълняват на територията на цялата
страна, а разходите по т. 4 от Раздел 14.1 „Допустими
разходи“ са допустими за подпомагане само на
територията на селските райони на страната.
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Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях
Поздрави,
Тодор Бобуранов
Регионален търговски мениджър
Емил Цвятков (emil.tzviatkov@gmail.com)
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите:
2. Земеделските стопани по т. 1, буква „а“ към датата на
подаване на проектното предложение трябва да
отговарят на следните условия:
б) минималният стандартен производствен обем на
земеделското им стопанство да е не по-малко от
левовата равностойност на 8 000 евро;

Запитване № 6
от 12.07.2020 г.

РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
1. При кандидати с ЖО, които към датата на 1. Моля да се запознаете с отговор на въпрос № 4 по
подаване на проектното предложение нямат запитване № 2 от 07.07.2020 г.
налични животни заради дезинфекция между
партиди за угояване как следва да се изчисли
СПО за целите на точка 2, буква „б“- спрямо
капацитет на ЖО или е нула?
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите:
2. Земеделските стопани по т. 1, буква „а“ към датата на
подаване на проектното предложение трябва да
отговарят на следните условия:
в) да са собственици или ползватели на действащи
животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

2. В обяснителни бележки към утвърдените условия за
кандидатстване е предоставена легална дефиниция за
действащ
животновъден
обект,
а
именно:
„Животновъден обект, регистриран по реда на чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в
който към датата на подаване на проектното
10

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях

РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
1. За целите на точка 2, буква „в“ как следва да се
разбира понятието „действащи животновъдни
обекти“:
a. обекти с животни и с валидна регистрация
по чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност или
b. обекти без животни, но с валидна
регистрация по чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност или
c. други- моля да се поясни?

предложение
се
отглеждат
селскостопански
животни“.
В т. 12 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“ е предвидено изключение съгласно което:
„В случаите по т. 10, условието по т. 2, буква „в“,
кандидатите да са собственици или ползватели на
действащ животновъден обект се счита за изпълнено, ако
отглежданите животни са унищожени/убити не по-рано
от 1 януари 2019 година“.

Приложение_5_Бизнес_план.xls
Таблица Б Допълнителна заетост на стопанството,
свързана с изпълнението на проекта (попълва се в
случай, че кандидатът планира създаване на нови
работни места за реализацията на дейностите по
проекта и изпълнява приоритет 3 от раздел 22.1
"Критерии за оценка на проектни предложения" от
условията за кандидатстване)
Средносписъчен Планиран брой
Средносписъчен
брой на
на
брой на
персонала за
допълнително
персонала, за
предходната
наетите
който
финансова
на трудово
кандидатът
година към
правоотношение поема
датата на
лица към
задължение да
подаване на
датата на
поддържа за
11

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях
заявление за
подпомагане
(за цялата
дейност на
предприятието)

подаване на
заявката за
окончателно
плащане
(за реализация на
дейностите по
проекта)

А
(n-1)

Б
(n)

период от 3 или
5 години* след
датата на
окончателното
плащане
(за цялата
дейност на
предприятието,
включително за
реализация на
дейностите по
проекта)
В

Забележки:
1. В колона "А" се попълва средносписъчният брой на
персонала, зает в предприятието на кандидата, като
данните се взимат от колона 1, ред 1001, ред 1400 и
ред 1600 от документа по т. 3 от раздел 24.2.
2. В колона "Б" се попълва броят на допълнително
наети по трудови правоотношения лица за реализация
на дейностите по проекта.
3. В колона "В" се попълва средносписъчният брой на
персонала за цялото предприятие, включващ
задължително данните, посочени в колона "А", както и
планираният средносписъчен брой на персонала,
увеличен за реализация на дейностите по проекта.
*а) три години от датата получаване на окончателно
12

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях
плащане – за ползватели, които са малки или средни
предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките
и средните предприятия;
б) пет години след датата на получаване на
окончателното плащане за ползватели, които са
големи предприятия
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
3. Какъв брой персонал се попълва колонка „А“ при
кандидати, които извършват дейност с продукти в
обхвата на Анекс I към ДФЕС и допълнителна дейност с
продукти и услуги извън обхвата на Анекс I към ДФЕС,
например хазарт:
1) Само броя на персонала на дейността, която е
свързана с продукти по Анекс I към ДФЕС и
кодове на длъжности от раздел „61.
КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО,
ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА“ от
„Национална класификация на професиите и
длъжностите“ или
2) сумарно за всички дейности на кандидата?

3. В съответствие с указания в бележка под линия и в
заглавието към Таблица Б към Приложение № 5 „Бизнес
план“ в колона „А“ се попълва данни за средносписъчен
брой на персонала за предходната финансова година към
датата на подаване на заявление за подпомагане за
цялата дейност на предприятието на кандидата.

24.2. Списък с документи, доказващи съответствие с
критериите за оценка на проекти:
3. Заверено копие от НСИ на Отчет за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд
(за нефинансови предприятия съставящи баланс) или
Справка заети лица (за нефинансови предприятия
13

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях
несъставящи баланс) за 2019 година. Представя се във
формат „pdf“ или „jpg”. (Представя се в случай, че
кандидатът заявява приоритет по критерий за оценка
№ 3.1)
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
4. Новорегистрирани кандидати през 2020г. трябва ли
да прилагат към проекта документа по точка 3? Ако дасъгласувано ли е с НСИ какъв документ ще се издава от
тяхна страна поради липса на данни за кандидата за
2019г.

Вероника Каменова (kamenova_veronika@abv.bg)

Запитване № 7
от 13.07.2020 г.

Здравейте,
във връзка със стартиралия целеви прием по подмярка
4.1 Ви моля за отговор на следния въпрос:
Допустимо ли е закупуване на високопроходим
автомобил и платформа за транспортиране на кошери за
подвижно пчеларство.
Благодаря!

4. Изискуемият документ по т. 3 от Раздел 24.2 „Списък
с документи, доказващи съответствие с критериите за
оценка на проекти“ на Условията за кандидатстване се
представят от кандидати, за които е приложимо във
връзка с т. 6 от Раздел 22.2 „Методика за оценка на
проектни предложения“.
В допълнение, от отправеното запитването не става ясно
какво се влага в понятието новорегистриран кандидат.

В т. 5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ на Условията
за кандидатстване, като допустими разходи са посочени:
„Разходи за закупуване, включително чрез финансов
лизинг, на земеделска техника и специализирани
земеделски транспортни средства, като например:
цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за
транспортиране на продукция,
оборудване за
транспортиране на живи животни и птици и др.“.
Описаните активи във Вашето запитване не попадат в
обхвата на специализирани земеделски транспортни
средства.

Дата на публикуване: 30.07.2020 г.
magdalena vasileva [mailto:magi_va@abv.bg]
Запитване № 8
от 15.07.2020 г.
Уважаеми дами и господа, във връзка с обявен прием по По въпрос № 1 и 2: Точка 6 от Раздел 13.2 „Условия за
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Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях
процедура BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от
Програма за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г. отправям следния въпрос с молба за
разяснение относно допустимост на дейности.
Регистриран земеделски стопанин има действащ
животновъден обект, регистриран по чл. 137 ал.6 от
Закона за ветеринарно медицинската дейност като в
животновъдния обект се отглеждат един вид животни.
Допустимо ли е земеделският стопанин да кандидатства
за изграждане на нов животновъден обект, в който ще
се отглеждат различен вид животни в различно
населено място, където са налични постройки, в които
към момента не се отглеждат животни и в които няма
регистриран животновъден обект. Основание т.6 от
раздел 13.2 от Условия за кандидатстване :
"Подпомагат се проектни предложения, включващи
дейности, които са насочени към подобряване на
производствения процес в действащи животновъдни
обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД и/или
изграждане на нови животновъдни обекти"
Въпрос:
1. допустимо ли са за подпомагане инвестиции за СМР
ново строителство в имота, в който се планира
отглеждането на новия вид животни като на етап
подаване на заявка за плащане, ще се предостави
удостоверение за регистрация на животновъден обект
2. допустими ли са за подпомагане инвестиции за

допустимост на дейностите“ на Условията за
кандидатстване предвижда възможност допустимите
кандидати да кандидатстват за изграждане на нови
животновъдни обекти по процедурата.
Съгласно т. 24 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост
на дейностите“ на Условията за кандидатстване: „В
случаите когато в проектното предложение е
предвидена инвестиция в изграждане на нов
животновъден обект/и, към датата на подаване на
заявка за окончателно плащане, животновъдния обект,
предмет на инвестицията следва да е регистриран по
реда на чл. 137 от ЗВД“.
Условията за кандидатстване по процедурата не
предвиждат задължително условие за кандидата, в
случаите когато планира изграждане на нов
животновъден обект по проектното предложение,
съответният да е предназначен за отглеждане на животни
от същия вид, с който кандидатът доказва условието за
допустимост по т. 2, буква „в“ от Раздел 11.1 „Критерии
за допустимост на кандидатите“.
В допълнение, моля да имате предвид, че допустимостта
на инвестиционните разходи, включени в проектното
предложение, се определя от оценителната комисия въз
основа на проектното предложение в неговата цялост, в
т.ч. всички приложени изискуеми документи.
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Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях
реконструкция на съществуващи сгради - СМР в имота,
в който към момента не се отглеждат животни като на
етап подаване на заявка за плащане, ще се предостави
удостоверение за регистрация на животновъден обект.
Няма да се кандидатства за инвестиции в действащия и
регистриран животновъден обект.
Благодаря предварително.

gabriela_tomova@mail.bg
Здравейте,

Запитване № 9
от 15.07.2020 г.

Моля за разяснения във връзка с Процедура чрез подбор
№ BG06RDNP001-4.008 - Целеви прием за земеделски
стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи" от Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020
година
1. Когато кандидатът е едноличен търговец със
собственик, който към момента на входиране на
проектното предложение е на 40 години, но към
30.09.2020 (срокът за приключване на приема) вече е на
41 години, ще получи ли точки по критерий за оценка
4.1. „Проекти на земеделски стопани до 40 години
включително“?

1. Съгласно т. 1 от Раздел 27 „Допълнителна
информация“ на Условията за кандидатстване:
„Съответствието с критериите за оценка на проекти
се преценява към датата на подаване на проектното
предложение съобразно приложените към него
документи“.
Съгласно т. 7 от Раздел 22.2 „Методика за оценка на
проектни предложение“ на Условията за кандидатстване:
2. Как ще се прилага критерий 6.1. „Проекти, които се „Проектни предложения на земеделски стопани до 40
16
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реализират в райони в по-голяма близост до зони, в
които е възникнала епизоотична обстановка“, когато
кандидатът отглежда повече от 1 вид животни в един
животновъден обект? За всеки вид ли трябва да е имало
възникнало огнище на зараза, или е достатъчно само за
един от видовете животни, с които се кандидатства да е
издадена заповед за възникнало огнище, за да бъдат
получени
точки
по
критерия?
3. Допустимо ли е да кандидатства физическо лице (ЗС),
което има животновъден обект, в който се отглеждат
само калифорнийски червеи и е регистриран по чл. 137,
но проектът включва разходи единствено за изграждане
и закупуване на оборудване за нова кравеферма за
отглеждане на млечни крави, които ще бъдат закупени
след извършване на инвестицията?

години включително (критерий за оценка 4.1) са
проекти, представени от кандидати - физически лица или
еднолични търговци (ЕТ) на възраст между 18 и 40
години, включително. В случаите когато кандидат е
еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД),
условието по критерия се счита за изпълнено, ако
едноличния собственик на капитала на дружеството е на
възраст между 18 и 40 години, включително“.

2. Минималните изисквания по критерий за оценка 6.1
„Проекти, които се реализират в райони в по-голяма
близост до зони, в които е възникнала епизоотична
обстановка“, посочени в Раздел 22.1 „Критерии за
оценка на проектни предложения“ гласят: „Всички
предвидени инвестиции в проектното предложение ще се
изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на
територията на населено място, община или
административна област в рамките на което/която е
обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014
година, за съответния вид животни, с който се
кандидатства по проектното предложение.
В тази връзка, за да получи точки по съответния
критерий за оценка, кандидатът следва да представи
проектно предложение, в рамките на което всички
предвидени инвестиции да са свързани с отглеждането
на вид/видове селскостопански животни, за който/които
е обявено огнище на заразна болест след 01.01.2014
година.
17
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В този случай, кандидатът следва да представи документ
по т. 4 от Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи
съответствие с критериите за оценка на проекти“ на
Условията за кандидатстване за съответния вид/видове
животни, предвиден/предвидени за подпомагане в бизнес
плана, за да получи точки по критерия.
3. Условията за кандидатстване не предвиждат
задължение за кандидата, в случаите когато се
кандидатства за изграждане на нов животновъден обект,
инвестициите в проектното предложение да са насочени
към вид селскостопански животни, идентичен с
животните, отглеждани в животновъдния обект/обекти
на кандидата към датата на подаване на проектното
предложение.
моля да имате предвид, че допустимостта на
инвестициите, включени в проектното предложение, се
определя от оценителната комисия въз основа на
проектното предложение в неговата цялост, в т.ч. всички
приложени изискуеми документи.
Ognyan Angelov (ognyan@icg.bg)

Запитване № 10
от 16.07.2020 г.

Здравейте, във връзка с обявената процедура чрез
подбор № BG06RDNP001-4.008 по подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“ моля за
разяснение по следния въпрос:

Понятието вид селскостопански животни в контекста на
критерий за оценка № 6.1 не е изрично уредено в
условията за кандидатстване по настоящата процедура
тъй като е обхванато в § 1, т. 4 от ПР на Закона за
животновъдството, където е посочено, че: „Животински
Критерий 6.1. гласи, че съответните точки получават вид е популация от индивиди със сходни биологични
бенефициенти при които „Всички предвидени качества, отделена от другите популации чрез една от
инвестиции в проектното предложение ще се формите на репродуктивна изолация“.
18
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изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на
територията на област/община/населено място, в
рамките на което е обявявано огнище на заразна болест
след 01.01.2014 година, за съответния вид животни, с
който се кандидатства по проектното предложение“
Моля за пояснение какво се има в предвид под „вид
животни“ и по какъв начин ще се тълкува понятието
поради факта , че под обхвата на Едри Преживни
Животни попадат Говеда,Биволи и др. , под обхвата на
птиците попадат, бройлери, кокошки носачки,
водоплаващи и т.н.
Въпроса е с какъв обхват ще бъде заложеното понятие
„вид животни“ ЕПЖ, ДПЖ, Птици, Свине и т.н или
техните конкретни подразделения , като се има в
предвид , че съответните заболявания по животните
обхващат цяла група животни. Пример заразни болести
като Салмонела или Инфлуенца засягат цялата група
„Птици“ – бройлери, кокошки-носачки, водоплаващи и
др.
Цветелина Алексова <tritebora@gmail.com>
Уважаеми представители на Мзхг,
Запитване № 11
от 17.07.2020 г.

Въпроса ми са:
1. Може ли да включа за финансиране в проект по
мярка 4 1 земеделска съсобстена земя. На тази земя ми
разположена Фермата. А ливадите , пасищата и
нивите се използват за изхранване на животните на
стопанството. На една от ливадите възнамерявам да

1. Допустимите разходи по процедурата предвиждат
възможност за подпомагане на разходи, свързани със
съхранение
на
селскостопанска
продукция,
предназначена за изхранване на отглежданите от
кандидата животни и разходи за закупуване на земя,
сгради, помещения и друга недвижима собственост,
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построят сеновал за балите сено. Сеновала допустим ли
е за финансиране по мярката както и закупуването на
дяловете съсобствената
земеделска земя?Досега
стопанисвам съсобствената земеделска земя на
основание договор за наем и плащам наем за това.
Земята и Фермата са разположени на територията на
селски неблагодетелстван район,.

необходими за изпълнение на проектното предложение,
предназначени
за
земеделските
производствени
дейности на територията на селски район съгласно
приложение № 9.
Проектните предложения, включващи строителномонтажни работи следва да са придружени със
специфични документи, посочени в Раздел 24.1 „Списък
с общи документи“ във връзка с условията за
2.Оборудванията и съоръженията за охрана достъпа в допустимост на дейностите, посочени в Раздел 13.2 на
и до Фермата считат ли се допустими за подпомагане Условията за кандидатстване.
по мярката и приема ли се за биосигурност?
2. От отправеното запитване не става ясно какво включва
3.Може ли да получа указанията кое се приема за „оборудването и съоръженията за охрана достъпа в и
биосигурност?
до фермата“. Моля да имате предвид, че допустимите
С уважение
разходи по процедурата са описани в Раздел 14.1
Ц. Ерменчова
„Допустими разходи“, като същите следва да са
насочени към подобряване на цялостната дейност и
повишаване на конкурентоспособността на земеделските
стопанства в сектор „Животновъдство“.
Също така във връзка с поставения въпрос, моля да
имате предвид, че съгласно т. 11 от Раздел 22.2
„Методика за оценка на проектните предложения“ на
Условията за кандидатстване: „Преценката за
съответствие на проектното предложения с
минималните изисквания по критерий за оценка № 6.2
се извършва въз основа на допустимите инвестиционни
разходи по проектното предложение, свързани с
подобряване на биосигурността в животновъдния
обект/обекти, за които кандидата представя и
становище по т. 5 от Раздел 24.2 „Списък с документи,
20
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доказващи съответствие с критериите за оценка на
проекти“.
В допълнение, допустимостта на разходите, включени в
проектното предложение се определят от оценителна
комисия, въз основа на оценка на проектното
предложение в неговата цялост, в т.ч. всички приложени
документи.
3. Съгласно легалната дефиниция, предвидена в
условията за кандидатстване: „Биосигурност е комплекс
от управленски и физически мерки, които намаляват
риска
от
проникването,
развитието
и
разпространението на болестите по животните“.
Моля да имате предвид, че мерките за биосигурност са
уредени в Наредба № 44 от 2006 г. за
ветеринарномедицинските
изисквания
към
животновъдните обекти към която реферират условията
за кандидатстване по процедурата.
Вероника Бонева <veronikaboneva@abv.bg>

Запитване № 12
от 19.07.2020 г.

Здравейте,
Животновъд съм от Бургаска област. Във връзка с
Процедура чрез подбор на проектни предложения №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 20142020 г., възникна въпрос по отношение на изпълнението
на раздел 22.1 Критерии за оценка на проектни
предложения и по-конкретно „Критерии за подбор №

Минималните изисквания по критерий за оценка 6.1
„Проекти, които се реализират в райони в по-голяма
близост до зони, в които е възникнала епизоотична
обстановка“, посочени в Раздел 22.1 „Критерии за
оценка на проектни предложения“ гласят: „Всички
предвидени инвестиции в проектното предложение ще се
изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на
територията на населено място, община или
административна област в рамките на което/която е
обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014
година, за съответния вид животни, с който се
21
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Запитване № 13
от 20.07.2020 г.

6.1. Проекти, които се реализират в райони в по-голяма
близост до зони, в които е възникнала епизоотична
обстановка“.
Предвиждам
подобряване
на
биосигурността в двата си животновъдни обекта – един
за овце и един за крави, а в област Бургас е обявено
огнище само на чума по дребните преживни животни.
Въпрос: Ще бъдат ли присъдени точки по критерии за
подбор № 6.1 за проекти, които се реализират в
районите в по-голяма близост до зони, в които е
възникнала епизоотична обстановка, ако проектът
включва инвестиции в двата животновъдни обекта, в
които се отглеждат съответно овце и крави, ако в
областта има обявено огнище на чума само по овцете?
С уважение: В. Бонева

кандидатства по проектното предложение.
В тази връзка, за да получи точки по съответния
критерий за оценка, кандидатът следва да представи
проектно предложение, в рамките на което всички
предвидени инвестиции да са свързани с отглеждането
на вид селскостопански животни, за който/които е
обявено огнище на заразна болест след 01.01.2014
година.
В този случай, кандидатът следва да представи документ
по т. 4 от Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи
съответствие с критериите за оценка на проекти“ на
Условията за кандидатстване за съответния вид/видове
животни, предвиден/предвидени за подпомагане в бизнес
плана, за да получи точки по критерия.

Iva Ivanova iva1983@abv.bg

Когато кандидатите считат, че проектното им
предложение включва само разходи за закупуване на
земеделска техника (Разяснение по въпрос № 2 по
запитване № 1 от 07.07.2020 година), за да подадат
проектното предложение в ИСУН2020, могат да
приложат цитираното становище с № 04-00-3055 от
07.07.2020 г. на МОСВ в секция „Прикачени документи“
срещу документ „Решение за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда/решение по оценка
на въздействие върху околната среда/решение за
преценяване на необходимостта от извършване на
екологична
оценка/становище
по
екологична
оценка/решение за преценка на вероятната степен на
значително отрицателно въздействие/решение по оценка

Уважаеми дами и господа, подготвям входиране на
проект по отворената Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“ като, ще
кандидатствам само за инвестиции, свързани със
закупуване на земеделска техника. Във връзка с
подготовката на проекта имам следният въпрос:
При попълване на формуляра в ИСУН въпреки , че съм
прикачил документите отнасящи се за моето стопанство
, които се подават на етап кандидатстване
съгласно Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от
условията за кандидатстване. излиза съобщение "Има
допуснати грешки при попълване на данните във
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формуляра." и изписва:
Документът
„Решение
за
преценяване
на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда/решение по оценка
на въздействие върху околната среда/решение за
преценяване на необходимостта от извършване на
екологична
оценка/становище
по
екологична
оценка/решение за преценка на вероятната степен на
значително отрицателно въздействие/решение по
оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от
компетентния
орган
по
околна
среда
(РИОСВ/МОСВ/БД)” трябва да бъде прикачен в секция
„Опис на приложени документи на хартиен носител”
или „Прикачени електронно подписани документи”.
Според публикуваният отговор на въпрос № 2 по
запитване № 1 от 07.07.2020 г. „В случаите, когато се
кандидатства само за инвестиции, свързани със
закупуване на земеделска техника, не е необходимо
представянето на документ по т. 13 от Раздел 24.1
„Списък с общи документи“ към Условията за
кандидатстване във връзка с изразено становище с №
04-00-3055 от 07.07.2020 г. на заместник министъра на
околната среда и водите, свързано с настоящата
процедура. ”
Моля да разясните, след като този документ не се
изисква, когато инвестицията е само за закупуване на
земеделска техника, какъв документ следва да се
прикачи, за да се изчисти съобщението "Има допуснати
грешки при попълване на данните във формуляра."

за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния
орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД)“.
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/politiki-iprogrami/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-naselskite-rayoni/.
Моля да имате предвид, че оценката на допустимостта на
кандидатите и представените проектни предложения се
извършва от оценителна комисия, назначена със заповед
на Изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция.
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Поздрави!
И. Иванова
Svetoslava Slavova <seslavova@abv.bg>
Здравейте,
Във връзка с обявената процедура за подбор на
проектни предложения BG06RDNP001-4.008 - Целеви
прием
за
земеделски
стопани
в
сектор
„Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи" от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 година бих
искала да задам следните въпроси:
Запитване № 14
от 21.07.2020 г.

1.
В раздел 11.1 Критерии за допустимост на
кандидатите, т.2 в) от насоките за кандидатстване е
записано следното: „2. Земеделските стопани по т. 1,
буква „а“ към датата на подаване на проектното
предложение трябва да отговарят на следните условия:
в) да са собственици или ползватели на действащи
животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност;“
Моля да уточните дали кандидат с регистрация по реда
на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност с действащ живтоновъден обект свързан с
отглеждане на калифорнийски червеи за био тор е
допустим кандидат по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“.
2.

По т. 1 и т. 2. Условията за допустимост към кандидатите
са подробно описани в Раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“ на Условията за
кандидатстване.
Допустимостта на кандидата и проектното предложение
се определя от оценителна комисия, назначена със
заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция.
Условието за допустимост по т. 2, буква „в“ от Раздел
11.1, а именно: кандидатите да са собственици или
ползватели на действащи животновъдни обекти,
регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност не предвижда
ограничения по отношение на вида на отглежданите
селскостопански животни.
В раздел 13.2: Условия за допустимост на Моля да имате предвид, че съгласно т. 5 от Раздел 14.2
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дейностите т.3 е изписано следното: „3. Подпомагат се
проектни предложения, представени от земеделски
стопани по т. 1, буква „а“ от Раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“ за инвестиции в техните
стопанства, пряко свързани с една или няколко от
дейностите по първично селскостопанско производство
и съхранение на селскостопански продукти, получени и
свързани с отглеждането на селскостопански животни,
както и подготовка на продуктите от селскостопански
животни за продажба.“
Моля да уточните дали закупуването на оборудване за
пакетиране на био тор, като продукт от отглеждането на
калифорнийски червеи е допустим разход за
подпомагане по подмярка
4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“.

„Условия за допустимост на разходите“ на Условията за
кандидатстване: „Продуктите за чието първично
производство се кандидатства, могат да бъдат само
продукти с животински произход, получени в резултат
на отглеждането на селскостопански животни и
попадащи в обхвата на приложение № I по член 38 от
Договора за функционирането на Европейския съюз
(Приложение № 4).

Поздрави
Светослава Славова
Nikolay Baltov <nikolaybaltov1990@gmail.com>

Запитване № 15
от 21.07.2020 г.

До УО на ПРСР,
Уважаеми дами и г-да,
Във връзка с подготовката на проектно предложение по
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008
„Целеви прием за земеделски стопани в сектор
Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ на Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. имам следните
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1.
Може ли да поясните дали в едно проектно
предложение е допустима само една или е възможно да
бъдат заложени повече от една допустими дейности? В
условията за кандидатстване от една страна са посочени
следните допустими дейности на страница 16:
„а) внедряване на нови продукти, процеси и технологии
и обновяване на наличните производствени материални
и/или нематериални активи; или
б) насърчаване на сътрудничеството с производителите
и преработвателите на земеделски продукти; или
в) опазване на компонентите на околната среда,
включително с намаляване на вредните емисии и
отпадъци; или
г) подобряване условията на труд, подобряване на
хигиенните,
ветеринарните,
фитосанитарните,
екологичните и други условия на производство; или
д) подобряване качеството на произвежданите
земеделски продукти; или
е) осигуряване на възможностите за производство на
биологични селскостопански продукти.“
Съюзът „или“ предполага алтернативност, т.е. от така
изброените допустими дейности би следвало в едно
проектно предложение да бъде допустима само една
дейност.
От друга страна никъде в условията не е изрично
упоменато, че в проектите може да бъде включена една
дейност. Освен това в инструкциите за попълване на
електронния формуляр, на стр. 13 се казва „кандидатът
избира бутон „Добави“ за всяка една от планираните

1. Насоките за кандидатстване не предвиждат
ограничение по отношение на броя, вида и/или
комбинацията на допустимите за подпомагане дейности,
посочени в Раздел 14.1 „Допустими дейности“, които
могат да бъдат включени в едно проектно предложение,
представено от един кандидат.
Следва да имате предвид, недопустимите дейности,
посочени в Раздел 13.3 „Недопустими дейности“ на
Условията за кандидатстване.

2. Съгласно т. 2 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост
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дейности“.
на разходите“ на Условията за кандидатстване:
На фона на този контекст, моля УО да даде разяснение „Разходите по т. 9 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“
за броя на допустимите дейности в едно проектно са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари
предложение.
2014 г., независимо дали всички свързани с тях
2.
Допустими ли са разходите за подготовка на плащания са направени“.
проектното предложение, в случай че са изплатени след
одобрението на проекта?
3.
Съгласно т. 14.2 „допустимите разходи за
консултантски услуги, свързани с подготовката и
управлението на проектното предложение и разходите
за правни услуги, като част от разходите по т. 9 от
Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не могат да
превишават:
а) едно на сто от допустимите разходи – за проектни
предложения с инвестиции само за земеделска техника;
б) пет на сто от допустимите разходи по т. 1 до 8 от
Раздел 14.1 „Допустими разходи“ за проектни
предложения с включени инвестиции за строителномонтажни дейности и/или закупуване и/или монтаж на
оборудване и/или машини, но не повече от 29 337 лева.“
В случай, че бъдат заложени разходи за 1) подготовка
на проекта и 2) управление на проекта, моля, да
поясните дали кумулативната йм стойност (1+2) трябва
да бъде в размер на 1% от допустимите разходите за
проектни предложения с инвестиции само за земеделска
техника или всеки бюджетен ред може да бъде до 1% от
разходите за земеделска техника – напр. разходи за

3. Условието по т. 3 от Раздел 14.2 „Условия за
допустимост на разходите“ се отнася за консултантски
услуги, свързани с подготовката и управлението на
проектното предложение и разходите за правни услуги,
като част от допустимите разходи по т. 9, които разходи
кумулативно не могат да надхвърлят едно на сто от
допустимите разходи по т. 1 до 8 – за проектни
предложения с инвестиции само за закупуване на
земеделска техника.
В обяснителни бележки към условията за кандидатстване
е представена легална дефиниция за земеделска техника,
а именно: „Разходи, извършени преди подаване на
проектното предложение и такива по време на
изпълнение на проекта, които задължително включват
подготовка на проектното предложение, изработка на
бизнес план, анализ за икономическа устойчивост на
проекта и подготовка на заявки за плащане,
включително отчитане и управление на проекта..
Също така следва да имате предвид и определението за
разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка
и управление на проекта, посочено в условията за
кандидатстване.
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управление до 1% и разходи за подготовка на 4. Допустимите разходи за консултантски услуги,
проектното предложение – до 1%.
свързани с подготовката и управлението на проектното
предложение и разходите за правни услуги, като част от
4.
Моля, да потвърдите (или да отречете и
разходите по т. 9 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не
поясните), че в случай, в който в бюджета на проекта
бъдат заложени разходи по т.2 „Разходи за закупуване, могат да превишават пет на сто от допустимите разходи
включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране по т. 1 до 8 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ за
на нови машини, съоръжения и оборудване, проектни предложения с включени инвестиции за
необходими
за
подобряване
на
земеделския строително-монтажни дейности и/или закупуване и/или
производствен процес, включително за опазване монтаж на оборудване и/или машини, но не повече от
компонентите на околната среда“ и разходи по т. 5 29 337 лева. Във връзка с поставения въпрос, моля да
„Разходи за закупуване, включително чрез финансов
имате предвид определението за земеделска техника,
лизинг, на земеделска техника и специализирани
земеделски транспортни средства, като например: включено в условията за кандидатстване.
цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за
транспортиране на продукция, оборудване за
транспортиране на живи животни и птици и др.“
размерът на разходите за подготовка и управление на
проекта ще бъдат допустими в размер на до 5 % от
общо допустимите разходи (с изключение на т.9).
5.
Инвентарна книга изискуем документ ли е за 5. Документът по т. 12 от Раздел 24.1 „Списък с общи
кандидати, които не са юридически лица (земеделски документи“ се представя от всички кандидати по
процедурата.
стопани)?
6.
Моля, да поясните механизмите, по които се
издава документ по т.13 от Раздел 24.1 и дали е
необходим при проекти, които НЕ включват СМР, а
именно: Решение за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху околната

6. Условията за кандидатстване по процедурата не
уреждат механизъм за издаване на документ по т. 13 от
Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ на Условията за
кандидатстване.
Съгласно Закона за управление на средствата от
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среда/решение по оценка на въздействие върху
околната
среда/решение
за
преценяване
на
необходимостта от извършване на екологична
оценка/становище по екологична оценка/решение за
преценка на вероятната степен на значително
отрицателно въздействие/решение по оценка за
съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния
орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД).

Запитване № 16
от 21.07.2020 г.

европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЗУСЕСИФ), разясненията се дават по отношение на
условията за кандидатстване, не съдържат становище
относно качеството на проектното предложение и са
задължителни за всички кандидати.
В допълнение, моля да имате предвид разяснение по
въпрос № 2 от Запитване № 1 от 07.07.2020 г.

7.
Моля, да поясните, дали изискуемите документи 7. Посочените документи по т. 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21
от по точки 14, 15,16,17,18,19,20,21 от раздел 24.1 са от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ на Условията
за кандидатстване са приложими към проектни
задължителни, ако проектът НЕ предвижда СМР.
предложения, включващи строително-монтажни работи.
8.
Допустимо ли проект от земеделски стопанин,
който попада в обхвата на производство на кайма, 8. Във връзка с поставения въпрос, моля да имате
предвид, че настоящата процедура е насочена към
луканка, суджук?
подпомагане на земеделски стопани за инвестиции в
Предварително благодаря за отзивчивостта и техните стопанства, пряко свързани с една или няколко
от
дейностите
по
първично
селскостопанско
съдействието.
производство и съхранение на селскостопански
С Уважение,
продукти, получени и свързани с отглеждането на
Николай Балтов
селскостопански животни, както и подготовка на
продуктите от селскостопански животни за продажба.
Съгласно т. 2, буква „з“ от Раздел 13.3 „Недопустими
разходи“ на Условията за кандидатстване: „Финансова
помощ не се предоставя за дейности, свързани с
преработка на първични селскостопански продукти“.
Атанас Петров <atanas.petroph@gmail.com
1. В запитването е посочено, че животновъдния обект на
Здравейте,
кандидата функционира от 2017 година. Моля да имате
Имам следните въпроси по отношение на процедура предвид, че съгласно т. 2, буква „в“ от Раздел 11.1
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чрез подбор процедура № BG06RDNP001-4.008
„Целеви прием за земеделски стопани в сектор
Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020
Ще бъдат ли присъдени точки по критерий за оценка 6.1
"Всички предвидени инвестиции в проектното
предложение ще се изпълняват в животновъден обект/и,
разположен/и на територията на община, в рамките на
която е обявявано огнище на заразна болест след
01.01.2014 година, за съответния вид животни, с който
се кандидатства по проектното предложение" (точки 1,
2 и 3) в случай че:
1)
Фирматаземеделски
производител
има
животновъден обект, който функционира от 2017 г. , а
на територията на същото населено място има Заповед
от БАБХ за обявяване на огнище от заразна болест през
2016 г.
2) Фирмата-кандидат, има растениевъдна дейност, но
изгражда нов животновъден обект за ДПЖ. Ще получи
ли точки по критерий 6.1, ако в населеното място
където се изгражда обекта през 2016 г. има заповед за
обявяване на епидемия по ДПЖ?

„Критерии за допустимост на кандидатите“ на Условията
за кандидатстване: Земеделските стопани по т. 1, буква
„а“ към датата на подаване на проектното предложение
трябва да отговарят на следните условия: да са
собственици
или
ползватели
на
действащи
животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
В условията за кандидатстване е предвидена легална
дефиниция за действащ животновъден обект, а именно:
„Животновъден обект, регистриран по реда на чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в
който към датата на подаване на проектното
предложение
се
отглеждат
селскостопански
животни“.
По отношение на критерий за оценка № 6.1, в условията
за кандидатстване не е предвидено изискване, Заповедта
за обявяване на огнище на заразна болест да бъде
издадена след регистрацията на животновъдния обект по
чл. 137 от ЗВД, но следва да е изпълнено и минималното
изискване по критерия за оценка.
Оценката на проектното предложения се извършва от
оценителната комисия въз основа на проектното
предложение в неговата цялост, в т.ч. всички приложени
документи.

2. Отправеното запитване е неясно, от представената
3) В случай, че се предвижда в животновъдния обект да информация не става ясно дали кандидатът извършва
бъдат отглеждани ЕПЖ и ДПЖ едновременно, но в животновъдна дейност и отговаря на условията за
съответното населено място има обявена със заповед допустимост към кандидатите, посочени в Раздел 11.1
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само епидемия при ДПЖ - ще бъдат ли присъдени точки „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията
по критерий 6.1?
за кандидатстване.
Минималното изискване по критерий за оценка 6.1,
Поздрави
подточка 1 гласи: „Всички предвидени инвестиции в
Атанас Петров
проектното предложение ще се изпълняват в
животновъден обект/и, разположен/и на територията на
населено място, в рамките на което е обявявано огнище
на заразна болест след 01.01.2014 година, за съответния
вид животни, с който се кандидатства по проектното
предложение“.
3. Моля да се запознаете с разяснение по въпрос № 2 от
запитване № 9 от 15.07.2020 г.
Емил Цвятков (emil.tzviatkov@gmail.com)

Запитване № 17
от 21.07.2020 г.

Приложение № 2 към Условия за кандидатстване по
Процедура № BG06RDNP001-4.008
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА СТАНДАРТЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ НА СТОПАНСТВОТО КЪМ
ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
IV.
Следните видове животни, за които към
анкетната карта съм приложил опис, заверен от
официален ветеринарен лекар не по-рано от 1 месец
преди датата на подаване на проектното предложение
и/или съм регистрирал в ИСАК:
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
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През периода на пандемия от COVID-19 не се заверява
на хартия от ОД „Земеделие“ анкетна карта, анкетни
формуляри и регистрационна карта на земеделските
стопани.
В точка IV на декларация е посочен опис, който е
приложен към анкетна карта, но самия опис трябва да
бъде издаден не по-рано от 1 месец преди датата на
подаване на проектното предложение.
При хипотеза на нерегистрирани животни в ИСАК:
1) Трябва ли да се изиска нов опис на животните,
който да отговаря на условието, ако няма
промяна спрямо техния брой в описа, който е
приложен
към
анкетна
карта
за
регистрация/пререгистрация?
2) Полученият нов опис трябва ли да се представи
пред ОД „Земеделие“ с актуализирана анкетна
карта, защото в точката е записани „опис, който е
приложен към анкетна карта“?
3) Кандидатът има ли задължения да прилага към
проектното предложение анкетна карта с анкетни
формуляри, както и дали ДФЗ има основание да
ги изиска при административна проверка на
предложението?
4) Кандидатът има ли задължения да прилага към
проектното предложение актуалния, спрямо
датата на подаване на проектното предложение,
опис на животните, както и дали ДФЗ има
основание да го изиска при административна
проверка на предложението?

По т.1, 2, 3 и 4: Съгласно т. 13 от Раздел 11.1 „Критерии
за допустимост на кандидатите“ на Условията за
кандидатстване: „В Раздел 24 „Списък на документи,
които се подават на етап кандидатстване“ от Условията
за кандидатстване са посочени документите, които
трябва да бъдат представени, за да се удостовери
допустимостта на кандидата. Условията, за които не е
предвиден документ, се проверяват служебно“.
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Приложение № 3 към Условията за кандидатстване по
процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
5. Разрешава ли се разширяване на приложението с
добавяне на дата, на която се съставя и подписва
декларацията, защото липсва такова поле и не е ясно
към
кой
момент
верни
обстоятелствата
за
декларираните данни?

5. При попълване и прикачване на декларацията по чл.
25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ към проектното предложение в
ИСУН 2020 се изписва дата.
Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ: „В процедура чрез
подбор по ал. 1, т. 1 не може да участват и безвъзмездна
финансова помощ не се предоставя на лица, за които са
Приложение_4_Бизнес_план
налице обстоятелства за отстраняване от участие в
Лист Обща информация
процедура за възлагане на обществена поръчка
Място на извършване на инвестицията:
съгласно Закона за обществените поръчки или които не
са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
6. Каква минимална информация трябва да се попълни в възстановяване на предоставената им неправомерна и
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полето?

несъвместима държавна помощ“.

Планиран краен срок за извършване на инвестицията:
6. Посочва се населено място, община и област, на
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
7. Полето срок в месеци(24 или 36) или дата трябва да територията на което ще се извърши инвестицията. Ако
инвестицията се извършва на територията на повече от
се попълни?
едно населено място се изброяват всички населени
места.
" Сума на инвестицията:(без общите разходи (т. 3, б. "з"
от Раздел 14.1 "Допустими разходи", свързани с
7. Срокът е индикативен и не поражда задължения за
инвестицията)"
кандидата. Може да се въведе срок както в месеци, така
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
8. В т. 3, от Раздел 14.1 "Допустими разходи" е записано и конкретна дата. Кандидатите посочват срокът, в който
„3. Разходи за закупуване на съоръжения, прикачен предвиждат изпълнението на всички дейности по
инвентар за пчеларство и съответно оборудване, проекта. Следва да се има предвид единствено, че
необходимо за производството на мед и други пчелни одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за
продукти, както и за развъждането на пчели-майки, проекти, включващи разходи за строително-монтажни
включително чрез финансов лизинг.“, като няма буква работи, за които се изисква издаване на разрешение за
строеж, в срок до 36 месеца от датата на подписването на
„з“.
Кое
приложимото
условие
от
Насоките
за административния договор за предоставяне на
кандидатстване спрямо стойностите, които трябва да се финансова помощ.
изключат полето за попълване?
8. В съответното поле се попълва общия размер на
II. Описание на кандидата и осъществяваната от него инвестициионните разходи по проектното предложение
без да се включват общите разходите по т. 9 от Раздел
дейност:
разходи“ на Условията за
"А. Кратка информация за дейността на кандидата, 14.1 „Допустими
кандидатстване.
включително първоначално икономическо състояние на
кандидата:
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• Териториално разположение;
• Първоначално икономическо състояние."
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
9. Каква минимална информация трябва да се
попълни
в
полето
„Териториално
разположение“?
10. Каква минимална информация трябва да се
попълни в полето „Първоначално икономическо
състояние“ и от кои приложения следва да се
изведе, както и въз основа на какви документа на
кандидата следва да се изчисли?

9. Следва да се представи информация за географското
разположение на имотите в стопанството – брой и
местоположение на животновъдния/те обект/и в
стопанството - населено място, община и област; размер
и местоположение на обработваемата от стопанството
земя - населено място, община и област.

10. Представя се информация за икономическото
състояние на кандидата преди подаването на проектното
предложение на база последния изготвен финансов
Приложение_4_Бизнес_план
отчет. Описват се основните дейности, които кандидатът
Лист „данни за ик._а-з и приор, интен“
Таблица Б Допълнителна заетост на стопанството, извършва към момента на подаване на проектното
свързана с изпълнението на проекта (попълва се в предложение, мястото на извършването им и т.н.
случай, че кандидатът планира създаване на нови
работни места за реализацията на дейностите по
проекта и изпълнява приоритет 3 от раздел 22.1
"Критерии за оценка на проектни предложения" от
условията за кандидатстване)
" Средносписъчен брой на персонала за предходната
финансова година към датата на подаване на заявление
за подпомагане (за цялата дейност на предприятието)"
Забележки:
1.
В
колона
"А"
се
попълва
средносписъчният брой на персонала, зает в
предприятието на кандидата, като данните се взимат от
35

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях
колона 1, ред 1001, ред 1400 и ред 1600 от документа по
т. 3 от раздел 24.2.
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
11. Каква стойност трябва да се попълни в колона
„А“, ако Кандидата има други дейности, които не
са свързани с проекта, например „хазарт“?
12. Каква стойност трябва да се попълни в колона
„А“ за новорегистрирани Кандидати през 2020г.?
13. Коя година се има в предвид по „n-1“ в
конкретния период на прием?
Приложение_4_Бизнес_план
Лист „Т3“
Таблица 3. Производствена програма (лева)
* В колона А се посочват видовете продукти, които
кандидатът произвежда и които са пряко свързани с
инвестицията, за която кандидатства. В случай че даден
вид продукция на кандидата е свързан косвено с
дейността, в която се инвестира, тя се описва в Таблица
6 "Други приходи".
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
14. Какви са условията, при които една продукция
на кандидата се приема за „свързана косвено с
дейността“. Ако не може да се даде еднозначно
тълкуване да се дадат повече от един пример за
това.

11. Съгласно разяснението в скобите в колона «А» на
таблица Б, в таблицата се посочва средносписъчния брой
на персонала за предходната финансова година към
датата на подаване на заявление за подпомагане за
цялата дейност на предприятието. Данните се взимат от
колона 1, ред 1001, ред 1400 и ред 1600 от документа по
т. 3 от раздел 24.2 от Условията за кандидатстване.
12. При новорегистрирани кандидати колона «А» на
таблица Б не се попълва или се посочва стойност „0“.
13. „n-1“ е годината, предхождаща годината на
кандидатстване – 2019 г. В тази връзка, в случай, че
кандидатът планира създаване на нови работни места за
реализацията на дейностите по проекта и изпълнява
приоритет 3 от раздел 22.1 "Критерии за оценка на
проектни предложения" от условията за кандидатстване,
той следва да представи заверено копие от НСИ на Отчет
за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд (за нефинансови предприятия съставящи
баланс) или Справка заети лица (за нефинансови
предприятия несъставящи баланс) за 2019 година. При
оценката по приоритет 3 от раздел 22.1 се взима предвид
и увеличението на средносписъчния брой на персонала
на кандидата спрямо годината, предхождаща година на
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подаване на проектното предложение (2019 г.).
Таблица 3. Производствена програма (лева)
** Посочва се валутният курс, на база на който е 14. В таблица № 6. „Други приходи”, кандидатът следва
калкулирана продукцията за износ.
да посочи приходи като финансирания (напр.: по схеми и
мерки по кампания Директни плащания), директно
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
свързани с извършването на дейностите по проекта и
15. Забележка е свързана с колона „Ж“. Моля да се отглежданите животни. Пример за вид продукция,
разясни как и къде следва да се посочи валутния свързан косвено с дейността в която се инвестира е:
курс, защото в колоната се изисква записване на инвестиции в отглеждане на овце за мляко/месо. В
таблица 3, като продукт, които кандидатът произвежда и
средна цена за износа?
който е пряко свързан с инвестицията се посочва
мляко/месо. В случай че кандидатът генерира
допълнителни приходи от продажбата на вълна, същите
може да бъдат включени в таблица № 6.
Таблица 3. Производствена програма (лева)
*** Кандидатът писмено обосновава формирането на
продажните цени по видове продукция. Предоставя се 15. Валутният курс може да се посочи в полето
информация за използваните източници – агропазарна „Обосновка за предвидените продажни цени по видове
статистика, публична информация от браншови продукция, включително информация за използваните
източници“ под таблица № 3.
организации, борсови цени и др.
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
16. ДФЗ ще има право да променя предложените и
обосновани от Кандидата количества и средни
цени в таблицата? Ако да- моля да се посочи 16. Оценката на икономическата жизнеспособност на
приложима методика и заповед с номер, дата и проектното предложение и стопанството (оценката на
бизнес плана) се извършва от оценителната комисия въз
издател, с която е приета тя?
основа на проектното предложение в неговата цялост, в
т.ч. на приложените документи, които следва да
доказват, че определените от кандидата продажни цени
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Приложение_4_Бизнес_план
Лист „Т4“
Таблица 4. Сеитбооборот/обработваеми площи по
видове култури и среден добив от дка – само за земята,
която съответства на капацитета на активите, за които
се кандидатства за финансиране
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:

са реални. За тази цел, освен изброените примерни
документи, кандидатът може да представи и фактури за
изминал период. При оценката на бизнес плана
оценителната комисия спазва стриктно разписаните
процедури и правила за работа.

17. Какви са възможните мерки и къде следва да се
посочат във връзка със стойност на полето
17. Кандидатът сам избира мерната единица – кг., тон
„среден добив от дка“?
или др. Мерната единица може да се посочи в полето
„Обосновка за формирането на добивите по видове
продукция
(вкл.
съотносими
документи/
Таблица 4. Сеитбооборот/обработваеми площи по доказателства/използвани източници)“ под таблица № 4.
видове култури и среден добив от дка – само за земята,
която съответства на капацитета на активите, за които
се кандидатства за финансиране
"Забележки: *Кандидатът задължително обосновава
формирането на добивите по видове продукция.
Предоставя се информация, съотносими документи/
доказателства/използваните източници – агропазарна
статистика, публична информация от браншови
организации, др.
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
18. ДФЗ ще има право да променя предложените и
обосновани от Кандидата средни добиви от
1дка? Ако да- моля да се посочи приложима 18. Оценката на икономическата жизнеспособност на
методика и заповед с номер, дата и издател, с проектното предложение и стопанството (оценката на
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която е приета тя?
бизнес плана) се извършва от оценителната комисия въз
19. Как следва да се предоставят и къде „съотносими основа на проектното предложение в неговата цялост, в
документи“?
т.ч. на приложените документи, които следва да
доказват, че определените от кандидата средни добиви
са реалистични. При оценката на бизнес плана
Приложение_4_Бизнес_план
оценителната комисия спазва стриктно разписаните
Лист „Т5.1“
процедури и правила за работа.
Таблица 5.1. Вид и брой животни, в т.ч. естествения им
прираст
19. Всички документи към проектното предложение по
Колона „Категория“
настоящата процедура се подават изцяло по електронен
път чрез ИСУН2020. Документите може да бъдат
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
закачени, като от падащото меню на колона „Вид“ към
20. От къде(адрес за публичен достъп) и от каква Раздел № 12 „Прикачени електронно подписани
номенклатура да се ползва класификацията за документи“ от Формуляра за кандидатстване се избере
попълване на данните в колоната? Ако липсва „Бизнес план“. Кандидатът сам избира какъв да бъде
такава моля да се изброят възможните текстове текста в колона „Описание“. Така избрания вид
документ позволява прикачването на документи във
за колоната.
формат „.pdf“ и/или „.jpg“.
20. Категорията се определя от кандидата, в зависимост
Таблица 5.1. Вид и брой животни, в т.ч. естествения им от вида на животните, на база тяхната възраст (напр.: за
свине – свине-майки, нерези, прасенца до определена
прираст
Забележки: Кандидатът задължително обосновава възраст и т.н.) или направлението при отглеждането (за
начина на формиране на прираста на животните, мляко/за месо/за яйца).
включително и в табличен вид (оборот на стадото),
където е приложимо.
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
21. В таблицата има обособени две групи редове.
Какъв е критерия за попълване на данни в
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първата или втората група редове?
22. При угояване на животни каква задължителна
информация за „начина на формиране на
прираста на животните“ да се запише, защото
забележката не дава възможност за изключение
от задължението?
Приложение_4_Бизнес_план
Лист „Т5.2“
Таблица 5.2. Животинска продукция
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:

21. Обособени са две групи редове, тъй като по
процедурата допустими кандидати са също и
групи/организации на производители. Когато кандидатът
е група/организация на производители в таблица 5.1 се
посочват отглежданите животни по вид и брой, в т.ч. и
естественият им прираст поотделно за всеки един от
членовете на групата/организацията на производители, с
които участват в групата/организацията.
22. Кандидатът следва да посочи, че предвижда
единствено угояване на животни, които ще бъдат
закупувани (като предвиди разходи за това в таблица 7
от бизнес плана), без да извършва развъдна дейност.

23. В наименованието на колони от таблицата има
записан текст „(кг, л, бр.,...)“. Как и къде може да
се посочи приложимата мярка за средно
23. Мерната единица може да се посочи в полето
количество продукция?
„Описание на предвидените добиви по видове
животинска продукция“ под таблица № 5.2.
Таблица 5.2. Животинска продукция
Забележки:
Кандидатът задължително обосновава добивите по
видове животинска продукция. Предоставя се
информация и се представят доказателства за
използваните източници – агропазарна статистика,
публична информация от браншови организации, др.
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
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24. ДФЗ ще има право да променя предложените и
обосновани от Кандидата средни количество
продукция? Ако да- моля да се посочи
приложима методика и заповед с номер, дата и 24. Оценката на икономическата жизнеспособност на
издател, с която е приета тя?
проектното предложение и стопанството (оценката на
бизнес плана) се извършва от оценителната комисия въз
основа на проектното предложение в неговата цялост, в
т.ч. на приложените документи, които следва да
доказват, че определените от кандидата средни добиви
Приложение_4_Бизнес_план
са реалистични. При оценката на бизнес плана
Лист „Т8“
оценителната комисия спазва стриктно разписаните
Таблица 8. Разходи за заплати и осигуровки (в лева)
процедури и правила за работа.
Колона „Вид на персонала“
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
25. По каква приложима класификация се обособява
персонала като „Управленски, Административен,
Производствен“? На какъв публичен адрес е
достъпна тази класификация? Ако няма такава- 25. При определянето вида на персонала, моля да имате
моля да се дадат повече от един пример за предвид Минималния осигурителен доход по основни
икономически дейности и квалификационни групи
разделяне на персонал по вид.
професии (Приложение № 1 към чл. 9, т. 1) от Закон за
бюджета на държавното обществено осигуряване.
Таблица 8. Разходи за заплати и осигуровки (в лева)
В колона Б се посочва броя на заетия персонал (по
години и по групи).
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
26. Данните в колоната за предходна година спрямо
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данните от кой документ от раздел 24.2 следва да
се запишат?
27. При Кандидат, който има дейност, която е извън
дейността по проекта, например „хазарт“, в
колоната само броя на персонала по проекта ли
се посочва?

26. Данните за предходната година на бизнес плана се
вземат на база реализираните приходи/извършените
разходи от кандидата за предходната, спрямо годината
на кандидатстване (в случая 2019 г.).

27. Всички приходи и разходи, които не са свързани с
Забележка: В колона В се посочва средномесечното дейностите по подаденото проектно предложение (в т.ч.
възнаграждение на персонала (по години и по групи).
за наетия персонал) се отразяват в Таблица № 15
„Прогноза за Нетните парични потоци на другите
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
дейности“. В таблица № 8 се посочват единствено
28. ДФЗ ще има право да променя заплата в наетите лица, ангажирани с дейностите по подаденото
проектно предложение.
колоната и ако да на какво основание?
29. В забележка за колона „В“ се изисква
средномесечно
възнаграждение
по
наименованието на колоната се изисква месечно 28. При определяне на месечното възнаграждение,
възнаграждение. Стойността, която трябва да се следва да имате предвид стойността на минималната
запише месечна или средномесечна трябва да работна заплата за 2020 г.
бъде, защото при месечна трябва да разясните
дали може да се посочва повече от един ред за 29. Съгласно указанията под таблица № 8, в колона „В“
вид персонал за да се изредят възможните следва да се посочи средномесечното възнаграждение на
персонала (за едно наето лице) за съответната група.
месечни възнаграждения?
Пример: предвижда се наемането на трима души
производствен персонал, като всеки от тях е с различно
Забележка: Кандидатите физически лица и еднолични месечно възнаграждение, съответно: 700 лв., 800 лв. и
търговци не включват разходи за собственото си 900 лв. В таблица № 8, в колона „Б“, на ред
месечно и годишно възнаграждение, а само разходите за „Производствен“ се записва „3“, а в колона „В“ на ред
„Производствен“ се записва 800 лв.
осигуровки.
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РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
30. Какви стойности следва да се посочат за
едноличния собственик на ЕООД, който е
управлява на основание ДУК?

Приложение_4_Бизнес_план
Лист „Т13“
Таблица 13. Себестойност на единица продукция (лева)
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
31. Каква себестойност следва да се калкулирасредна за периода на бизнес плана, за първата
година или последна година от бизнес плана или
друга?
32. Трябва да се записва мярка за „Вид на
продукцията. Ако да- къде трябва да се извърши
това записване и какви са възможните видове
мерки, които може да се ползват? Трябва ли да
има съпоставимост на мярката спрямо такава от
друга таблица?
33. Спрямо коя таблица от бизнес плана трябва да се
попълва вида на разхода в колоната „Б“, ако има
такова изискване?
34. Къде в бизнес плана се ползват данните от тази
таблица, защото няма посочена така връзка? Ако
се ползват все пак- по какъв начин и чрез какви
формули данните от таблицата участват в

30. Моля да имате предвид минималния осигурителен
доход по основни икономически дейности и
квалификационни групи професии (Приложение № 1
към чл. 9, т. 1) от Закон за бюджета на държавното
обществено осигуряване.

31. В зависимост от вида и спецификата на
произвежданите продукти, кандидатът сам преценява
дали да изчисли една средна себестойност за целия
период на изпълнение на бизнес плана или да представи
себестойност за всяка година по отделно. Възможно е
представянето на себестойност и за група от години
(напр.: една себестойност от първа до трета година и
друга себестойност за останалите години).
32. Мярката за всеки вид продукция задължително се
посочва в колона „А“ на таблица № 13. Мярката се
определя от кандидата (кг., тон, литър или др.) още в
колона „Б“ на Таблица № 3. Производствена програма.
Съответно, себестойността, изчислена в таблица № 13
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показатели за оценка на ефективността на следва да бъде за същата мерна единици, която е
инвестицията от лист „Показатели за оценка“, използвана в производствената програма.
защото в лист „Т15“ не се посочват?
33. Видовете ресурси, необходими за производство
единица продукт (колона „Б“ на таблица № 13) следва да
Приложение_4_Бизнес_план
съответстват на видовете разходи, заложени в Таблица
Лист „Т14“
№ 7. Разходи за суровини, материали и външни услуги.
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
34. Оценителната комисия използва данните от таблица
35. В Насоките за изпълнение и приложените към № 13 за да извърши оценката на икономическата
тях документи е посочено, че мониторинга на жизнеспособност на проектното предложение и
проекта стартира след получено плащане на БФП стопанството (оценката на бизнес плана), като пресмята
по него. От тогава ли започва „I-ва година“ от разходите по проекта на база количеството произведена
продукция и себестойността за единица продукция.
таблицата?
36. Във връзка с точка 1 правилно ли е да се записва
БФП по проекта в колона „Г“ от таблицата? Ако 35. Първата прогнозна година от бизнес плана се явява
първата година след изплащането на безвъзмездната
не- в коя колона трябва да се запише?
финансова помощ.
Приложение_4_Бизнес_план
Лист „Т15“
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:

36. Стойността на безвъзмездната финансова помощ се
нанася на ред VI. Финансиране по Програмата, в колона
„Г“ от таблицата.

37. В листа е обособена с бордове клетка J2 с текст
след нея „Данъчна ставка“. Трябва ли да се
попълва? Ако да- с каква стойност и къде следва
да се ползва в таблицата, защото липсва връзка 37. Клетка J2 с текст след нея „Данъчна ставка“ е с
информативен характер и не необходимо да се попълва.
към нея?
Кандидатът следва да попълни единствено ред IV.
Данъци и такси от таблица № 15.
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Приложение № 15 към Условия за кандидатстване по
Процедура № BG06RDNP001-4.008
СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ
ПРОДАЖБИ
OТ
ЗЕМЕДЕЛСКА
ДЕЙНОСТ,
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕРАБОТЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА
ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ, ДИРЕКТНО СВЪРЗАНИ
СЪС ЗЕМЕДЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДНА
ФИНАНСОВА
ГОДИНА
ИЛИ
ПОСЛЕДЕН
ПРИКЛЮЧЕН МЕЖДИНЕН ПЕРИОД В ГОДИНАТА
НА КАНДИДАТСТВАНЕ
Попълва се от кандидати юридически лица. В случаите
на кандидати признати групи/организации на
производители, декларацията се попълва поотделно за
всички лица (които са юридически лица), участващи в
групата или организацията на производители
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
38. При новорегистрирани през 2020г. юридически
лица в селска община по „Приложение_9_Селски
райони“ декларацията трябва ли да се попълва от
тях и прикачва към проектното предложение,
защото в посочения по- горе текст от нейното
съдържание еднозначно се изисква да се
попълва, а в 11.1, точка 14 е записано „14.
Изискването по т. 2, буква „аа“ не се прилага за
кандидати с проектни предложения, които ще се
реализират на територията на селски район и

38. За кандидати, създадени през 2020 година, с
проектни предложения, които ще се реализират на
територията на селски район не важи изискването по т. 2,
буква „аа“ от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“ от Условията за кандидатстване. В тази
връзка, същите не е необходимо да попълват
Приложение № 15 „Справка-декларация за приходите от
земеделски дейности“.
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които са създадени до 1 година преди датата на
подаване на проектното предложение.“, като т.2,
буква „аа“ е със следното съдържание „аа)
получили за предходната или текущата
финансова година приход от земеделски
дейности или участие и подпомагане по схемата
за единно плащане на площ, включително
приход от получена публична финансова помощ,
директно свързана с извършването на тези
дейности, или приход от преработка на
земеделска продукция или услуги, директно
свързани със земеделски дейности, или получена
публична финансова помощ;“.
Ако следва да се попълва моля да посочите каква
информация
трябва
де
попълни
в
„от
................../................ г. до ................../................ г.“,
защото се ползва „/“, което не е ясно какво разделя и
какво следва да се пише.

EK Ivanova <ekivanova95@gmail.com>
Запитване № 18
от 23.07.2020 г.

Уважаеми представители на МЗХГ,
Във връзка публикуваната процедура BG06RDNP0014.008 - Целеви прием за земеделски стопани в сектор
„Животновъдство" по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи" от Програма за развитие на
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селските райони за периода 2014-2020 година, моля, за
разяснение:
На 15.07.20г. БАБХ публикува на сайта си образци на
заявление и становище по подмярка 4.1 на ПРСР 20142020 за съответствие на проектите с мерките за
биосигурност.
В тази връзка възникват следните 2 въпроса:
1. В Условията за кандидатстване, в Раздел 13.2
„Условия за допустимост на дейностите", т. 6 е
описано: Подпомагат се проектни предложения,
включващи дейности, които са насочени към
подобряване на производствения процес в действащи
животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137
от ЗВД и/или изграждане на нови животновъдни
обекти. Така написано се разбира, че е допустимо да се
кандидатства
за
ремонт/изграждане
на
нов
животновъден обект по процедурата.
В заявлението и становището от страна на БАБХ за
съответствие на проектите с мерките за биосигурност
задължително следва да се впише регистрационния
номер на животновъдния обект по реда на чл. 137 от
ЗВД. В случаите, при който ще се изгражда нов
животновъден обект няма как да бъде вписан неговия
номер, тъй като към момента не съществува.
Кандидатът има друг животновъден обект, регистриран
по реда на чл. 137 от ЗВД, но от БАБХ няма как да
издадат становище за новия обект при вписан номер на
друг обект на същия кандидат.
Моля за разяснение: по какъв начин могат да бъдат
присъдени точките по критерий 6.2 при изграждане на

1. Образецът на становище на БАБХ не изключва
възможността за извършване на преценка относно
принадлежността на предвидените от кандидата
инвестиции, свързани с изграждане на нов животновъден
обект към въвеждането на изискванията в областта
прилагане на мерки за биосигурност в животновъдните
обекти, съгласно Наредба № 44 от 2006 г. за
ветеринарномедицинските
изисквания
към
животновъдните обекти.
Посочването на номер на животновъден обект в
заявлението произтича от условията за допустимост към
кандидатите,
извършващи
дейност
в
сектор
„Животновъдство“ и по-конкретно т. 2, буква „в“ от
Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“
на Условията за кандидатстване.
Моля да имате предвид, че разясненията се дават по
отношение на условията за кандидатстване, не съдържат
становище
относно
качеството
на
проектното
предложение и са задължителни за всички кандидати.
Съгласно т. 11 от Раздел 22.2 „Методика за оценка на
проектни предложения“ на Условията за кандидатстване:
„Преценката за съответствие на проектното предложения
с минималните изисквания по критерий за оценка № 6.2
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нов животновъден обект, при положение, че няма как да
бъде взето становище от БАБХ за него? В подобни
случаи възможно ли е служебно от Управляващия орган
да се изисква от БАБХ представяне на Становище за
инвестиции в нови животновъдни обекти? Ако на
предходния въпрос отговорът е не, предвижда ли се
актуализиране на бланките на БАБХ (заявление и
становище), с цел коригиране на констатираното
несъответствие и съответно ощетяване поставяйки в
неравностойно положение, на кандидатите с нови
животновъдни обекти (при положение, че са допустими
кандидати, с допустими дейности и разходи) по
критериите за оценка на проектни предложения?
2. В публикуваната бланка на становище на сайта на
БАБХ е написано:
„Забележка: В таблицата се записват приложимите
данни (след документална проверка) от Раздел І на
Таблицата
за
допустимите
инвестиции към
заявлението за подпомагане на кандидата. В случай, че
в таблицата не са разписани конкретни инвестиции,
същите следва да бъдат предоставени и по-подробно
описани от кандидата." В приложената към Указанията
за кандидатстване Таблица за допустими инвестиции в
раздел I следва да бъдат описани „разходи за
закупуване/придобиване на материални и нематериални
активи (без извършване на строително-монтажни
работи)". Съгласно Наредба №44 за ветеринарномедицинските изисквания за животновъдните обекти
мерките за биосигурност включват редица дейности,
които следва да бъдат определени като строително-

се извършва въз основа на допустимите инвестиционни
разходи по проектното предложение, свързани с
подобряване на биосигурността в животновъдния
обект/обекти, за които кандидата представя и становище
по т. 5 от Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи
съответствие с критериите за оценка на проекти“.

2.

Отправеният

въпрос

не

касае

условията

за
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монтажни работи (изграждане на прегради, огради, кандидатстване.
помещения-съблекални за персонала и др.) и следва да
бъдат включени в раздел II на Таблицата за допустими
инвестиции.
Това означава ли, че само ДМА (без СМР) ще се
разглеждат и ще се включват в становището, издавано
от БАБХ?
За да може един животновъден обект да отговаря на
изискванията на Наредба №44 за ветеринарномедицинските изисквания за животновъдните обекти
следва самите сгради и помещения да отговарят на
изискванията, а не оборудването и механизацията на
стопанството. Оттук следва ли да разбираме, че каквито
и строително-монтажни работи да бъдат включени в
проектното предложение, с цел покриване на
изискванията на Наредба №44 и съответно за
получаване на Удостоверение по реда на чл. 137 от
ЗВД, то същите няма да бъдат считани за инвестиции в
биосигурност и съответно ще доведе до невъзможност
за получаване на точки по критерии 6.2 от Условията за
кандидатстване? Предвижда ли се актуализиране на
бланките на заявление и становище на БАБХ за
коригиране на описаните несъответствия?
В очакване на Вашия конкретен отговор и съответно
предприемане на действия по отстраняване на
констатираните несъответствия.
С уважение,
Е. Иванова
Дата на публикуване: 11.08.2020 г.
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EgosBaby hello@egosbaby.com
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP0014.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор
Животновъдство“ имам следните въпроси:

Запитване № 19
от 27.07.2020 г.

Въпрос 1
Съгласно условията за допустимост, Раздел 11.1, т.2в
„да са собственици или ползватели на действащи
животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл.
137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“
Определението за действащ животновъден обект е:
Животновъден обект, регистриран по реда на чл. 137
от Закона за ветринарномедицинската дейност, в
който към датата на подаване на проектното
предложение
се
отглеждат
селскостопански
животни.
Същевременно в отговор към въпрос 3 (Запитване 2 от
Емил Цвятков) пишете: Животните, отглеждани в
стопанството към датата на кандидатстване във
връзка с условието за допустимост по т. 2, буква „в“
се доказват чрез: - приложен опис на животните,
заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от
1 месец преди датата на подаване на проектното
предложение и/или животните, регистрирани в ИСАК
Към дата на кандидатстване имаме регистриран
животновъден обект по чл. 137 с животни в него.
Но не са регистрирани в ИСАК, тъй като регистрацията

1. В т. 4 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“ на Условията за кандидатстване е
посочено по какъв начин кандидатът доказва
икономическия размер на стопанството си към датата на
подаване на проектното предложение.
В допълнение, условията по т. IV от Приложение № 2
„Декларация за изчисление на стандартен производствен
обем на стопанството към датата на подаване на
проектното предложение“ по отношение на описанието
на отглежданите от кандидата животни гласи: Следните
видове животни, за които към анкетната карта съм
приложил опис, заверен от официален ветеринарен лекар
не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на
проектното предложение и/или съм регистрирал в
ИСАК, т.е. изискването за регистрация на животните в
ИСАК е алтернативно.
Моля да имате предвид, че оценката на допустимостта на
кандидата се извършва от оценителна комисия,
назначена със заповед на Изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
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на ЖО е извършена през юли 2020, когато вече е въз основа на проектното предложение в неговата
приключена регистрацията в ИСАК за 2019/2020 г. цялост, в т.ч. всички приложени документи.
Животните са отразени в анкетна карта.
В този случай допустим кандидат ли сме по
процедурата?
2. За да получи точки по критерий за оценка 6.1
„Проекти, които се реализират в райони в по-голяма
Въпрос 2
От БАБХ имаме предоставена заповед за обявено близост до зони, в които е възникнала епизоотична
първично огнище на заболяване в определен обстановка“, от една страна кандидатът следва да
животновъден обект, находящ се в общината, в която представи документ по т. 4 от Раздел 24.2 „Списък на
ние отглеждаме животните си. В този случай, като е документи, доказващи съответствие с критериите за
индивидуален случай в общината, но има Заповед от оценка на проектни предложения“, а именно: Копие на
БАБХ за обявено огнище, ще получим ли точки по заповед за обявяване на огнище на заразна болест по
критерии 6.1. Проекти, които се реализират в райони в селскостопански животни, издадена от Изпълнителния
по-голяма близост до зони, в които е възникнала директор на БАБХ след 1 януари 2014 година.
епизоотична обстановка?
От друга страна е необходимо да бъде изпълнено
минамалното изискване по критерия за оценка, което
Предварително благодаря,
гласи: „Всички предвидени инвестиции в проектното
Л. Емилова
предложение ще се изпълняват в животновъден
обект/и, разположен/и на територията на община, в
рамките на която е обявявано огнище на заразна болест
след 01.01.2014 година, за съответния вид животни, с
който се кандидатства по проектното предложение“.
Emil Tzviatkov <emil.tzviatkov@gmail.com>
Запитване № 20
от 30.07.2020 г.

14.2. Условия за допустимост на разходите:
10. За всеки заявен за финансиране разход по Раздел
14.1 „Допустими разходи“, който към датата на
подаване на проектното предложение не е включен в
списъка по т. 8, кандидатът представя най-малко три
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съпоставими независими оферти, които съдържат
наименование на оферента, срока на валидност на
офертата, датата на издаване на офертата, подпис и
печат на оферента, подробна техническа спецификация
на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен
ДДС. Кандидатът представя и решение за избор на
доставчика/изпълнителя, запитване за оферта по
образец съгласно приложение № 11, а когато не е
избрал най-ниската оферта – писмена обосновка за
мотивите, обусловили избора му. В тези случаи
оценителната комисия извършва съпоставка между
размера на разхода, посочен във всяка от представените
оферти, като одобрява за финансиране разхода до найниския му размер, освен ако кандидатът е представил
мотивирана обосновка за направения избор.
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
В точка 10 се поставя изискване офертата да съдържа:
1. наименование на оферента
2. срока на валидност на офертата
3. датата на издаване на офертата
4. подпис и печат на оферента
5. подробна
техническа
спецификация
на
активите/услугите
6. цена в левове или евро с посочен ДДС
В Приложение № 11 „Запитване за оферта“ е записано:
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име, адрес и електронна поща на оферента
2. Техническа спецификация, съответстваща на
тази в настоящото запитване
52

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях
3. Цена с описание на ДДС
4. Валидност на офертата
Поради различни изисквания към офертата моля да
получа разяснение за:
1) Кои данни от горните две групи изисквания
задължително трябва да са записани в офертата?
2) Изисква ли се записване на ЕИК по ТР или ЕИК
по БУЛСТАТ?
3) За кои оференти е приложимо изискването за
печат?
4) Как следва да се изпълни изискването за печат на
офертата при ползване на възможността по 24.1,
точка 25 за „или електронно подписани с
квалифициран електронен подпис (КЕП) на
издателя.“, например DOC файл?
5) В какъв вид трябва да се посочи срока за
валидност на офертата- като „дата до:“ или в
месец или в дни?
6) При оферирана цена в евро трябва ли да се
посочва валутен курс на еврото към лева, по
който оферента ще изчислява левова стойност?
7) Какво следва да се разбира под „посочен ДДС“процента на ДДС, ст-ст на ДДС спрямо данъчна
основа и приложим процент или ст-ст с ДДС на
офертата?

т. 1. Офертите, представени от кандидатите по
процедурата следва да съдържат всички необходими
реквизити, посочени в т. 10 от Раздел 14.2 „Условия за
допустимост на разходите“ на Условията за допустимост
и в Приложение № 11 „Запитване за оферта“. Допуска се
изключение по отношение на изискването за печат на
оферента, който не е задължителен реквизит.
т. 2. Да, съгласно пояснение към Приложение № 11, при
отправяне на запитването за оферта, се вклюва изискване
оферента да информира кандидата дали фирмата е
вписана в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията.
В допълнение следва да имате предвид т. 11 на Раздел
14.2 „Условия за допустимост на разходите“ на
Условията
за
кандидатстване
съгласно
която:
„Изискването за вписване в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията не се прилага за
Националната служба за съвети в земеделието,
физически лица за производство и предлагане на пазара
на елитни и племенни пчелни майки и отводки, както и
физически лица, предоставящи услуги по т. 9 от Раздел
14.1 „Допустими разходи“.
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т. 3. и т. 4: Печатът не е задължителен реквизит за
офертите, представяни от кандидатите по процедурата.
т. 5. Възможни са и двата варианта, тъй като издателят
на офертата е задължен да посочи датата на нейното
издаване. При оценка на проектното предложение, в т.ч.
допустимостта на отделните разходи, оценителната
комисия следва да има възможност въз основа на
представените данни, да извърши преценка относно
валидността на офертата за конкретен разход към датата
на подаване на проектното предложение.
т. 6. Не, не е необходимо. Достатъчно е да се посочи, че
представените цени са в евро.
т. 7. Моля да имате предвид, че в т. 3 от Раздел 14.3
„Недопустими разходи“ като недопустими разходи са
посочени: „Разходи за данък върху добавена стойност
(ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандидати,
различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3,
ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“.
В
тази
връзка,
офертите
следва
да
са
оформени/структурирани по начин, който да позволява
да се установят стойностите на данъчната основа и ДДС.
Iva aleksandrova iva_alexan@yahoo.com
Запитване № 21
от 04.08.2020 г.

Здравейте,
имам следните въпроси, свързани с допустримите 1. Съгласно т. 3 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост
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кандидати и проекти по мярка 4.1, целеви прием в
сектор Животновъдство:
1. Кандидатът притежава животновъден обект,
регистриран по чл. 137, в който се отглеждат
каракчански коне с цел запазване на местната порода.
Приходите на кандидата са от субсидии, които получава
за конете и за ливадите/пасищата, от които се добива
храната за животните. Инвестицията по проекта е
трактор, необходим за пасищата/ливадите, от които се
добива храна за конете. Допустим ли е подобен проект
при условие, че в бизнес плана няма да има
прогнозирани приходи от земеделска продукция, а само
от субсидии (които са достатъчни за изкупуване на
инвестицията)?
2. Ако подобен проект е допустим, то в коя категория
животни да заложим конете при приравняване на
животните в площ в декари в калкулатора за земделска
техника?
Благодаря предварително,

на дейностите“ на Условията за кандидатстване:
„Подпомагат се проектни предложения, представени от
земеделски стопани по т. 1, буква „а“ от Раздел 11.1
„Критерии за допустимост на кандидатите“ за
инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една
или няколко от дейностите по първично селскостопанско
производство и съхранение на селскостопански
продукти, получени и свързани с отглеждането на
селскостопански животни, както и подготовка на
продуктите от селскостопански животни за продажба“.
В т. 5 на съответния раздел е посочено, че: „Продуктите
за чието първично производство се кандидатства, могат
да бъдат само продукти с животински произход,
получени
в
резултат
на
отглеждането
на
селскостопански животни и попадащи в обхвата на
приложение № I по член 38 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (Приложение №
4)“.
За подпомагане по реда на процедурата кандидатите
представят бизнес план по образец съгласно приложение
№ 5, който следва да съдържа подробно описание на
планираните инвестиции и дейности, в т.ч. данни за
планирана
продукция,
която
се
описва
в
производствената програма съгласно таблица № 3.
Бизнеспланът трябва да показва подобряване на
дейността на земеделското стопанство на кандидата чрез
прилагане на планираните инвестиции и дейности и да
доказва икономическата жизнеспособност на проектното
предложение и стопанството за периода, посочен в т. 7
от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“
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на Условията за кандидатстване.
2. В инструкциите за използване на калкулатор за оценка
на капацитета на земеделска техника към Методиката
съгласно Приложение № 6 към Условията за
кандидатстване е предвидена категория: „Животни от
семейство коне на възраст над шест месеца“.
Дата на публикуване: 18.08.2020
Билгиджан Мустафа [mailto:bilien@abv.bg]
Здравейте,
Във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP0014.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор
Животновъдство“, имам следните въпроси:

Запитване № 22
от 07.08.2020 г.

1.Въпрос свързан с датата на определяне на
свързаността на предприятията.
Чл.4б, ал.1 от ЗМСП гласи: Данните по чл.3 се
определят на базата на предходната финансова
година.
Данните по чл.3 от ЗМСП, са както следва:
Чл. 3. (1) Категорията малки и средни предприятия
включва предприятията, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250
души, и
2. годишен оборот, който непревишава 97 500 000 лв.,
и/или стойност на активите, която не превишава 84
000 000 лв.
(2) Отпред приятията по ал. 1 малки предприятия са

1. Разяснения по реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ се
дават по условията за кандидатстване по настоящата
процедура, а не по отношение на тълкуване на ЗМСП.
Съгласно т. 7 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“
на Условията за кандидатстване, кандидатите по
процедурата следва да представят „Декларация по чл. 4а,
ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на
икономиката) във формата на образеца“.
Съответната декларация се попълва съобразно
указанията за попълване на Декларацията за
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия, неразделна част от декларацията,
и служи за определяне на статута на предприятието
кандидат, в т.ч. по отношение на обстоятелства по чл. 4,
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тези, които имат:
ал. 3 и ал. 5 от Закона за малките и средни предприятия.
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50
души, и
2. годишен оборот, който непревишава 19 500 000 лв.,
и/или стойност на активите, която не превишава 19
500 000 лв.
(3) Отпред приятията по ал. 1 микро предприятия са
тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10
души, и
2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв.,
и/или стойност на активите, която не превишава 3 900
000 лв.
В закона за малките и средните предприятия, не е
уточнено, към коя дата се определя свързаността на
предприятията и във връзка с това бих желал да Ви
задам следния въпрос:
Към коя дата се определя свързаността на
предприятията?
Свързаността на предприятията се определя към датата
на подаване на проектното предложение, като в
Справката
за
обобщените
параметри
на
предприятието се попълват данните по чл.3 от ЗМСП
на предприятието кандидат и на всички предприятия,
които са свързани и/или партньори за съответната
годината, за която се попълва справката.
или
Свързаността на предприятията се определя към края
на съответната година, за която се попълват данните
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по чл.3 от ЗМСП на предприятието кандидат и на
всички предприятия, които са свързани и/или партньори
в Справката за обобщените параметри на
предприятието.
2. Въпрос свързан с Инструкцията за използване на
калкулатор за оценка на капацитета на земеделска
техника, а именно т. 2. За самоходна земеделска
техника, при която е налице комбинирано ползване –
едновременно за нуждите на животновъдната и
растениевъдната дейност към т. II. При инвестиции за
закупуване на самоходна земеделска техника за
нуждите на животновъдни стопанства.
В инструкцията е посочено, че размерът на площите,
получен след приравняване на броя на животните в дка
се добавя към площите, посочени в бизнесплана за
първа прогнозна година и се преминава към оценка на
капацитета на техниката съгласно т. 1 от Раздел I или т.
4 от Раздел I на инструкцията
Съгласно т. 1 от Раздел I буква с)на инструкцията в
колона 3:„Използвани земеделски площи с култури
от група I(дка)“: от таблицата за оценка на капацитета
на техниката се въвежда сбора на всички използвани
земеделски площи с култури от група I(дка) в
стопанството.
Данните за площите се взимат от Регистрационна карта,
издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези
посочени в Интегрираната система за администриране и
контрол за текущата стопанска година. В колоната се
попълва по-малката стойност от двете.

2. Моля да имате предвид, че в колона 3 се въвежда
сбора на всички използвани земеделски площи, докато в
колона 4 се въвежда само размерът на земята, посочена в
таблица 4.1 от бизнес плана, т.е. земята в колона 4 може
да бъде само част от наличната в стопанството земя. В
описания от Вас случай, ако приравнената земя се
добави единствено в колона 4, това би означавало, че
земята, включена в бизнес плана е с размер, по-голям от
реално обработваемата земя в стопанството. Ето защо,
приравнената площ с култури от група I (размерът на
площите, получен след приравняване на броя на
животните в дка) трябва да се добави както към размера
на площите в колона 4, така и към площите в колона 3.
Също така следва да имате предвид, че комбинирано
ползване на земеделската техника по т. 2 от Раздел II от
Инструкцията (Приложение № 6) е налице, когато
същата се използва едновременно както за обработка на
почвата и прибиране на реколтата, така и за дейности и
операции в границите на животновъдния обект.
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Съгласно т. 1 от Раздел I буква d)в колона 4: „Общ
размер на земята по проекта посочена в таблица 4.1
от бизнес плана с култури от група I (дка)“от
таблицата за оценка на капацитета на техниката се
въвеждат данните за размера на земята, която
кандидатът се задължава да поддържа след получаване
на окончателно плащане описани в бизнесплана.
Следователно размерът на площите, получен след
приравняване на броя на животните в дка се въвежда в
колона 4: „Общ размер на земята по проекта
посочена в таблица 4.1 от бизнесплана с култури от
група I (дка)“от таблицата за оценка на капацитета на
техниката, а съгласно буква с)размерът на земята, която
се стопанисва в стопанството в в колона
3:„Използваниземеделскиплощи с култури от група
I(дка)“: от таблицата за оценка на капацитета на
техниката.
При земеделско стопанство, което стопанисва Х размер
площи, като същия размер на площите е отразен в
таблица 4.1 от бизнесплана и приравненият размер на
площите е Y, таблицата за оценка на капацитета на
техниката в колона 3:„Използвани земеделски площи
с култури от група I (дка)“ трябва да се въвежда
числото Х за размер на площите, а в колона 4: „Общ
размер на земята по проекта посочена в таблица 4.1
от бизнесплана с култури от група I (дка)“да се
въвежда числото Х+Y
След въвеждането на числото Х в колона 3, при
въвеждане на числото Х+Y в колона 4 се получава
съобщение, а именно Тази стойност не отговаря на
59

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях
проверката на данни, дефинирана за тази клетка.
Ако първо се въведе числото Х+Y в колона 4 и след това
числото Х в колона 3таблицата приема тази операция,
но считам, че това не е коректно.
Считам, че размерът на площите, получен след
приравняване на броя на животните в дка трябва да се
добави и към размера на площите в колона 3, а не само
в колона 4.
В противен случай, размерът на използваните
земеделски площи, не се отразява по никакъв начин при
оценката на капацитета на самоходната техника.
Резултатът е един и същ независимо дали в
стопанството се използват площи с размер Х или са
налични брой животни, който отговаря на приравнения
размер на площите Y.
Във връзка с гореизложеното Ви моля за Вашето
становище, ако се налага да се извърши корекция на
Инструкцията за използване на калкулатор за оценка на
капацитета на земеделска техника.
Благодаря Ви предварително!
С уважение:

Запитване № 23
от 07.08.2020 г.

Въпрос
Уважаеми Дами/Господа,
Имаме следните въпроси по Процедура чрез подбор №
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BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“:
1.
Кандидат по настоящата процедура, през 2014 г. 1. Виж отговор на запитване № 4 от 08.07.2020 г.
е финансиран по Мярка 4.1 към Стратегията за ВОМР
на „МИГ – Берковица и Годеч“. Ще получи ли 10 точки
кандидатът по критерий 1.3. „Проекти, представени от
кандидати, които не са получавали подпомагане по
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и
декларира ли се договора с МИГ-а в Приложение 14, т.
4. „Участие на кандидата в Програма САПАРД и/или
ПРСР 2007 – 2013 “ ?
2.
Кандидатът,
физическо
лице-земеделски
производител, предвижда създаване на нови работни
места по проекта. Физическите лица не подават Справка
за заети лица към НСИ и няма как да им бъде издаден и
заверен такъв документ. Допустимо ли е представянето
на друг документ и какъв следва да бъде той, с цел
доказване изпълнение и получаване на точки по
критерий 3.1. „Проекти, при които изпълнението на
одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване
на допълнителна заетост в земеделските стопанства“.
С уважение,

Запитване № 23

2. В т. 3 от Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи
съответствие с критериите за оценка на проекти“ на
Условията за кандидатстване е предвидено в случаите,
когато кандидатът заявява точки по критерий за оценка
3.1 да представя: „Заверено копие от НСИ на Отчет за
заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд (за нефинансови предприятия
съставящи баланс) или Справка заети лица (за
нефинансови предприятия несъставящи баланс) за 2019
година“.
Съгласно чл. 20, ал. 3 от Глава четвърта „Задължения за
предоставяне на данни за статистически изследвания“
на Закона за статистиката: „Задължението по ал. 1 имат
и физическите лица, включително земеделските
стопани, за осъществяваната от тях стопанска
дейност“.

Iveta Ivanova <ivanova_i_i@abv.bg
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Уважаеми дами и господа,
Имам следните въпроси по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“:
1. Когато се кандидатства за земеделска техника за
обработване на пасища, необходимо ли е да се
предоставят документи за собственост/наем на
пасищата, които ще се обработват? Необходимо ли е
ако пасищата са под наем да имат 6 годишен договор за
наем?
2. Необходимо ли е да се представя справка от
ветеринарен лекар за отглежданите към етапа на
кандидатстване животни?

1. Не, не е необходимо да се представят документи за
собственост/наем на пасищата, които ще се обработват в
описания случай.
Съгласно т. 20 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост
на дейностите“ на Условията за кандидатстване:
„Документ по т. 19.2, буква „а“ не се изисква при
кандидатстване за подпомагане за закупуване на
земеделска техника и специализирани земеделски
транспортни средства, които поради своето естество
или предназначение не се използват в затворени
помещения“.
2. Отглежданите от кандидата животни на етап подаване
на проектното предложение се описват в Декларацията
за изчисление на стандартен производствен обем на
стопанството към датата на подаване на проектното
предложение (Приложение № 2) към Условията за
кандидатстване.
Съгласно т. 13 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост
на кандидатите“ на Условията за кандидатстване: „В
Раздел 24 „Списък на документи, които се подават на
етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са
посочени документите, които трябва да бъдат
представени, за да се удостовери допустимостта на
кандидата. Условията, за които не е предвиден документ,
се проверяват служебно“.

Запитване № 24

Office ICA <office_ica@icg.bg>

Във връзка с поставения въпрос, моля да имате предвид,
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от 11.08.2020 г.
Във връзка със зададен въпрос № 10 от 16.07.2020 г. по
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от
Програма за развитие на селските райони за периода
2014-2020 година, моля за допълнително разяснение на
Вашия отговор, относно популацията от индивиди със
сходни биологични качества.
Смятат ли се за сходни популационни индивиди с
биологични качества кокошките носачки, бройлерите и
патиците, както й смятат ли се за сходни популационни
индивиди с биологични качества ЕДЖ и ДПЖ?
Maria Marinova <vb_ch@abv.bg>
Здравейте!
В животновъден обект се отглеждат птици и ЕРД. В
проектното предложение са включени инвестиции, част
Запитване № 25 от които ще се използват само за ЕРД, а друга част от 12.08.2020 г.
само за птиците. В общината, в която се намира
животновъдния обект, е обявявано огнище на заразна
болест след 01.01.2014г. за съответния вид ЕРД. За
птиците такова не е обявявано. Ще бъдат ли присъдени
10т. на това проектно предложение?
Дата на публикуване 27.08.2020 г.
agrocombg@gmail.com
Запитване № 26
от 13.08.2020 г.

че птиците: в т.ч. кокошки, бройлери, патици, пуйки и
гъски се считат за един и същ вид селскостопански
животни във връзка с прилагане на критерий за оценка
6.1 „Проекти, които се реализират в райони в по-голяма
близост до зони, в които е възникнала епизоотична
обстановка“.
Моля да имате предвид, че дребните преживни животни
(овце и кози) са различен вид селскостопански животни
от едрите преживни животни (говеда и биволи).

Виж отговор на запитване № 12 от 19.07.2020 г.

Уважаеми дами и господа,
Бих желал да получа конкретни отговори на следните
въпроси, възникнали при подготовка на проектно
предложение по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008: „Целеви прием за земеделски
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Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях
стопани в сектор Животновъдство“ по ПРСР:
1.
Едноличният собственик на капитала на
дружеството – кандидат е физическо лице правоприемник чрез закупуване дяловете на фирмата от
предишния й собственик. Бившият собственик обаче
има спечелен и платен проект по Подмярка 4.1. от
ПРСР 2014-2020 чрез друго дружество, което притежава
на 100 %. Новият собственик няма участие в други
фирми, спечелили проектни предложения по ПРСР. В
този случай изключва ли се новото дружество от
хипотезата на т. 6 от Раздел 9 от Условията за
кандидатстване, а именно: Максималният размер на
общите допустими разходи за периода на прилагане на
подмярката на ПРСР 2014-2020 не трябва да надвишава
размера, посочен в т. 4 и т. 5, за кандидатите и/или
ползвателите/бенефициентите, които са предприятия
партньори и/или свързани предприятия по смисъла на
Закона за малките и средните предприятия.?
Съответно допустимо ли е дружеството (чрез новия
собственик) да кандидатства и получи финансова
помощ до максималния размер, определен по процедура
№ BG06RDNP001-4.008.?
2.
Допустима ли е инвестиция за създаване на
трайни насаждения, от които няма да се събира
продукция за продажба, а ще бъдат използвани само и
единствено за изхранване (паша) на животните от
регистрирания
животновъден
обект?
Например
създаване на насаждение от лавандула за паша на пчели
от стопанството.

1. Разяснения по реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ се
дават само по условията за кандидатстване. Разясненията
не включват юридически консултации по конкретни
казуси, описани от кандидатите.
Моля да имате предвид, че допустимостта на
кандидатите се определя от оценителната комисия въз
основа на представеното от кандидата проектно
предложение, в т.ч. всички приложени документи.

2. В т. 16 от Раздел 13.3 „Недопустими разходи“ на
Условията за кандидатстване, като недопустими са
посочени: „Разходи за създаване и презасаждане на
трайни насаждения“.
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Запитване № 27
от 14.08.2020 г.

3.
Според условията на процедурата, за заявяване
на приоритет по критерий за оценка 6.2., се изисква
представяне на документ по т. 5 от Раздел 24.2. от
Условията за кандидатстване: Становище на БАБХ, от
което да е видно кои от предвидените инвестиции по
проекта отговарят на мерките за биосигурност, описани
в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти.
В тази връзка въпросът ми е следният: При представяне
на цитирания документ и съответно посочени в него
определени инвестиции, счетени от БАБХ за
отговарящи на мерките за биосигурност, ще бъдат ли
директно дадени на кандидата точките за този
приоритет или оценителната комисия ще има право да
преразглежда и да преценява кои инвестиции са
допустими за биосигурност, въпреки становището на
БАБХ?
iva_alexan@yahoo.com
Здравейте, моля за отговор на следния въпрос свързан с
проема
по
мярка
4.1
от
ПРСР:
Има действащо животновъдно стопанство с около 50
животни (ЕПЖ), с идея за увеличаване на стадото през
следващите години. Изхранването на животните се
извършва изцяло със собствено произведен фураж
(култури от група I) от 200 дка. пшеница, 150 дка
слънчоглед, 45 дка, люцерна и около 70 дка пасища и
мери. За обработката на земите, люцерна, косенето на
ливадите и прибирането на реколтата използваме стар
амортизиран трактор на възраст над 10 г. Бихме искали

3. Становището на БАБХ е свързано с определяне на
принадлежността на инвестициите към мерките за
биосигурност, посочени в Наредба № 44 от 20 април
2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните
обекти.
Допустимостта
на
инвестициите се определя от оценителната комисия въз
основа на приложените към проектното предложение
документи.
В тази връзка, оценителната комисия определя
съответствието с минималните изисквания по критерия,
а именно: „Най-малко 25 %/50 % от допустимите
инвестиционни разходи по проекта са свързани с
инвестиции за подобряване на биосигурността в
рамките на животновъдния обект/и“.

Съгласно Инструкциите за използване на калкулатор за
оценка на капацитета на земеделска техника
(Приложение № 6) в Таблица 1: „Оценка капацитет на
земеделска техника за обработка на почвата и прибиране
на реколтата за култури от група I“ в колона 2:
„Мощност на наличната самоходна техника в (к.с.)” се
въвежда сбора на номиналната мощност на цялата
налична самоходна техника в стопанството, произведена
преди по-малко от 7 години към датата на проектното
предложение, която се ползва основно за култури от
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да закупим нов трактор, миниум 120 кс., който да
замени стария за животновъдната дейност в
стопанството.
Същевременно в стопанството ни се отглеждат и 50 дка.
лозя (култури от група II), които нямат общо с
животновъдната ни дейност. Предвид спецификата на
отглеждане на лозя, ние имаме закупен лозарски
трактор с мощност 75 кс. (4 годишна възраст), който се
използва само за лозята. Този трактор е неприложим за
отглеждането на културите от група I, тъй като е
прекалено тесен и слаб за теглене на косачка,
сламопреса, ремарке. Не би могъл да се използва и за
агротехническите мероприятия по отглеждането на
зърнено-житните култури за фураж на животните.
Тук възниква и въпросът, следва ли лозарския трактор,
който не се използва за производството на култури от
група 1 и за отглеждането на животните, поради своята
неприложимост, да бъде включен в колона 2 „Мощност
на наличната самоходна техника“ от Таблица 1 „Оценка
на капацитета на земеделската техника в (к.с.)" от
калкулатора за оценка на капацитета на земеделската
техника и следва ли да бъде описан в декларация за
наличната
самоходна
земеделска
техника
в
стопанството? В случай, че не опишем лозарския
трактор, калкулатора ни позволява да кандидатстваме за
трактор до 120 кс. , което ще задоволи нуждите на
животновъдната ни дейност от нов трактор. В случай
обаче, че трябва да опишем лозарския трактор със 75 кс.
в колона 2, независимо, че с него се отглеждат само
култури от група II, калкулатора не ни позволява

група I.
От друга страна, кандидатът следва да опише цялата
налична в стопанството самоходна земеделска техника
на възраст до 7 години в Приложение № 18 от Условията
за кандидатстване.
Моля да имате предвид, че съгласно т. 15 от Раздел 13.2
от Условията за кандидатстване, техническите
характеристики и капацитетът на земеделската техника,
за която се предоставя финансова помощ, трябва да
съответстват на броя и вида на животните, отглеждани в
животновъдния обект и площта на обработваната от
кандидата или членовете на групата/организацията на
производители земя, с вида на отглежданите култури и
нуждите на животновъдния обект. Кандидатът доказва
това съответствие чрез обосновка в бизнес плана, която
включва
броя
на
животните,
отглеждани
в
животновъдния обект и необходимото количество фураж
за тяхното изхранването. Кандидатът представя и
обосновка за количеството растениевъдна продукция на
база размера на площите и средните добиви от
съответните култури.
В тази връзка, на база представената към бизнес плана
обосновка, както и представените по преценка на
кандидата съотносими документи, оценителната комисия
ще извърши оценка по отношение на допустимостта на
предвидените за подпомагане разходи, включени в
проектното предложение.

66

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях
закупуването на нова земеделска техника за нуждите на
животновъдната ни дейност.
Благодаря за отговора,
Ива Александрова
ivasimeonova64@gmail.com
Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с отворена Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ на Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,
бихме желали да отправим запитване за допълнителни
разяснения, както следва:
Запитване № 28
от 14.08.2020 г.

В Условията за кандидатстване по горецитираната
процедура е записано в раздел 6. Цели на
предоставяната безвъзмездна финансова помощ по
процедурата и очаквани резултати: В резултат на
осигурената подкрепа по процедурата се очаква да се
реализират проекти, които да допринесат за повишаване
на
конкурентоспособността
на
животновъдните
стопанства, включително да се осигурят възможности за
създаване на заетост, да се създадат по-добри условия за
отглеждане на животните, свързани с повишаване на
биосигурността в стопанствата, да се насърчи
биологичното производство на продукти, получени в
резултат от развитието на животновъдната дейност,
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както и да се стимулира сдружаването сред
животновъдните стопанства в страната. Като в същите
Условията за кандидатстване е записано, че
Биосигурност (Биологична сигурност) е комплекс от
управленски и физически мерки, които намаляват риска
от проникването, развитието и разпространението на
болестите по животните.
В тази връзка в Условията за кандидатстване по
горецитираната процедура е записано в раздел 22.1.
Критерии за оценка на проектни предложения в
приоритет № 6 Подпомагане на проекти с интегриран
подход, по точно в точка 6.2. Проекти с инвестиции,
свързани с мерки за биосигурност в животновъдните
обекти ще получат 10 точки или 5 точки, ако най-малко
50 %
или най-малко 25 % от допустимите
инвестиционни разходи по проекта са свързани с
инвестиции за подобряване на биосигурността в
рамките на животновъдния обект/и. Като е указано, че
инвестиции, свързани с въвеждане на мерки за
биосигурност са определени в Наредба № 44 от 2006 г.
за
ветеринарномедицинските
изисквания
към
животновъдните обекти.
В раздел 22.2 Методика за оценка на проектните
предложения е указано в точка 11. Преценката за
съответствие
на
проектното
предложения
с
минималните изисквания по критерий за оценка № 6.2
се извършва въз основа на допустимите инвестиционни
разходи по проектното предложение, свързани с
подобряване на биосигурността в животновъдния
обект/обекти, за които кандидата представя и
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становище по т. 5 от Раздел 24.2 „Списък с документи,
доказващи съответствие с критериите за оценка на
проекти“, а именно Становище на БАБХ, от което да е
видно кои от предвидените инвестиции по проекта
отговарят на мерките за биосигурност, описани в
Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти.
В Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти е определено в
Чл. 4. (1) Животновъдните обекти за отглеждане на
селскостопански животни включват следните мерки за
биосигурност:
1. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.)
2. изградени са съгласно изискванията на нормативните
документи за защита и хуманно отношение към
селскостопанските животни;
3. снабдени са постоянно с вода за пиене от собствени
и/или от обществени водоизточници, като при свине и
птици, отглеждани във фамилни и индустриални ферми,
се осигурява питейна вода;
4. имат вход, който разполага с оборудване и място за
измиване и дезинфекция на хора и транспортни
средства;
5. оградени са по начин, осигуряващ безопасността на
обекта и здравното благополучие на животните, който
не позволява свободен достъп на хора и други животни;
около животновъдните обекти за отглеждане на свине в
индустриална ферма за ограничаване на всякакъв
контакт с диви свине се обособява:
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а) буферна зона с отстояние не по-малко от 500 м от
оградата на обекта до горски територии и обработваеми
земеделски земи за добив на продукция, или
б) двойна ограда, състояща се от мрежа и
електропастир, или
в) плътна ограда, която е метална или зидана;
6. имат обособени места и/или съоръжения за
съхранение на фураж за изхранване на животните и
постеля, като за птиците и свинете обособените места
и/или съоръженията са покрити и заградени по начин,
осигуряващ защита от диви птици и гризачи;
7. имат осигурен санитарен възел;
8. да има поставен контейнер/съд за съхранение на
специфично рисковите материали за ТСЕ от ЕПЖ и
ДПЖ съгласно т. 1 на Приложение V на Регламент (ЕО)
№ 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от
22.05.2001 г. относно определяне на правила за
превенция, контрол и ликвидиране на някои
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (OB L 147,
31.5.2001 г.), който:
а) е надписан с буквите "СРМ";
б) се използва само за съхранение на специфично
рискови материали, отделени при клане на животни,
предназначени за лични нужди;
9. имат обособено място или контейнер за временно
съхранение на трупове от умрели животни, а в
люпилните и обектите за отглеждане на птици –
климатизирано помещение или съоръжение с
контролирана температура до 4 °С; помещението,
контейнерът, обособеното място или съоръжението са
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оградени по начин, непозволяващ достъпа на други
животни или хора, не се използват за други цели и
редовно се почистват и дезинфекцират.
Първи въпрос:
Моля да ми отговорите на следния въпрос: Ще получим
ли 10 точки или 5 точки по критерии 6.2, ако
кандидатстваме с проектно предложение в което са
включени инвестиции за изграждане и оборудване на
животновъден обект за ЕПЖ или ДПЖ, ако представим 1. Виж отговорите на въпроси № 1 и № 2 от запитване №
Становище на БАБХ, от което да е видно кои от 2 от 07.07.2020 г. и на въпрос № 3 към запитване № 26 от
предвидените инвестиции по проекта отговарят на 13.08.2020 г.
мерките за биосигурност, описани в Наредба № 44 от
2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти?
Втори въпрос:
Кои от следните инвестиционни разходи включени в
проектно предложение за изграждане на животновъден
обект за ЕПЖ или ДПЖ и закупуване на зоотехническо
оборудване за животновъдния обект, попадат в обхвата
на критерий за оценка № 6.2 и са инвестиции за
подобряване на биосигурността в рамките на 2. Виж отговор на въпрос № 3 към запитване № 26 от
животновъдния обект/и.
13.08.2020 г.
1. Сграда (Животновъдна ферма, включително
обслужващи помещения в обема на сградата или
Сграда за отглеждане на животни) за отглеждане
на селскостопански животни, изградена съгласно
изискванията на нормативните документи за
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защита
и
хуманно
отношение
към
селскостопанските животни, съгласно Чл. 4. (1)
т. 2 от Наредба № 44 от 2006 г., състояща се от:
метална конструкция покрита с термопанели
осигуряващи максимален температурен комфорт
на животните; бетонови настилки; легла за
лежане на животните които предпазват
животните от директен контакт с торовата маса
при лежане; скреперни пътеки; проходи между
отделните сектори в сградата
2. Автоматична лента за хранене на животни в
сградата
3. Групови и индивидуални поилки за поене на
животни в сградата
4. Моторизирана преграда срещу вятъра в сградата
5. Огради и врати за отделяне на отделните групи
животни и за оформяне на технологични
коридори в сградата
6. Доилна зала за автоматично доене на животните
в сградата, която е напълно затворена система за
доставка на млякото до съоръжение за
съхранение на суровото мляко
7. Резервоар за охлаждане и съхранение на сурово
мляко в сградата
8. Четки за крави в сградата
9. Скреперни системи за изхвърляне на торова маса
към торов канал в сградата
10. Торов канал за събиране на торовата маса в
сградата или до сградата
11. Торова шахта в която се поставят помпа за
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торова маса и миксер за торова маса в сградата
или до сградата
12. Помпена инсталация за шахта торова маса в
сградата или до сградата
13. Вентилатори за активна вентилация на
животните в сградата
14. Сграда за фураж (Стопанска сграда без система
за климатизация или Стопанска сграда със
система за климатизация), която се използва за
съхранение на готови фуражи и суровини за
изхранване на животните като в нея има
обособени
места
и/или
съоръжения за
съхранение на фураж за изхранване на
животните и/или оборудване за фуражна кухня
15. Оборудване или Инсталация за приготвяне
посредством смилане и миксиране на фуражни
култури и съхранение на храна за животни
(фуражна кухня) монтирана в сградата за фураж.
Обикновено това е напълно автоматизиране
система която автоматично приема суровините
необходими за изхранването на животните в
затворени съдове за суровини (метални или от
фибро стъкло) посредством разтоварище. След
това посредством шнекови системи суровините
преминават през почистваща машина която
очиства от механични замърсители (камъни;
метали и т.н), преминава през мелница където
става смилането и отива в миксер в които
постъпват всичките преминали през мелницата
суровини. В миксера става миксирането на
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суровините
и
където
също
постъпват
микроелементите и микроелементите според
физиологичната необходимост на животните.
Процеса
на
дозирането
на
микро
и
макроелементите е също напълно автоматизиран.
След като всички продукти са смлени, готовия
продукт е изпраща за съхранение в съдове за
съхранение на готови продукти откъдето се
дозират директно във фуражо - раздаващи
ремаркета и след смесването с грубите фуражи е
раздават на животните в стопанството. Целият
процес описан по-горе се изпълнява в напълно
затворена
и
автоматизирана
система
осигуряваща пълна защита на суровините и
материалите от всякакъв тип вредители.
16. Плътна масивна ограда в животновъдния обект
17. Ажурна ограда в животновъдния обект
18. Телена ограда в животновъдния обект
19. Силозно стопанство в животновъдния обект
20. Трупосъбирателен пункт в животновъдния обект
21. Торова площадка за съхранение на суха торова
маса в животновъдния обект
22. Торова лагуна за съхранение на течна торова
маса в животновъдния обект
23. Миксер за торова маса монтиран в сградата за
отглеждане на животни, и/или торова лагуна
и/или на торова площадка
24. Силажна яма в животновъдния обект
25. Дезинфекциозна площадка в животновъдния
обект
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Трети въпрос:
Инвестиции по проектното предложение за ново
строителство или реконструкция на самостоятелна
сграда за фураж или склад за суровини и фуражи, която
се използва за съхранение на готови фуражи и суровини
за изхранване на животните като в нея има обособени
места и/или съоръжения за съхранение на фураж за
изхранване на животните и/или монтирано оборудване
за фуражна кухня, към кой референтен № се определя
съгласно Списък с активи, дейности и услуги, за които
са определени референтни разходи при извършване на
строително - монтажни работи, закупуване на пчелни
кошери и земеделска техника по Приложение № 10 към
Условия за кандидатстване по процедура №
BG06RDNP001-4.008 или е необходимо представяне на
три съпоставими независими оферти за СМР.
Моля да отговорите попада ли в обхвата на референтен
№ СМР 4 „Стопанска сграда без система за
климатизация“.

3. Съгласно описанието за референтен № СМР 4 в
Приложение № 10 към Условия за кандидатстване, в
този код се отнасят „Всеки тип сграда, свързана с
изпълнението на обекта и непопадаща в определенията
за СМР 1, 2, 3 и 5“, но също така има и предвиден код
СМР 6, към който е посочен „Метален навес“.
Оценката на допустимите за подпомагане разходи,
включително принадлежността на предвидените за
подпомагане разходи към списъка с разходите за които
са определени референтни цени се определя от
оценителната комисия въз основа на проектното
предложение в неговата цялост, в т.ч. всички приложени
изискуеми документи, касаещи конкретния проект.

Четвърти въпрос:
Инвестиции по проектното предложение за ново
строителство или реконструкция на самостоятелна
сграда за доилна зала, в която се монтира оборудване за
доилна зала за автоматично доене на животните,
напълно затворена система за доставка на млякото до
съоръжение за съхранение на суровото мляко към кой
референтен № се определя съгласно Списък с активи,
дейности и услуги, за които са определени референтни 4. Виж отговорът на предходния въпрос.
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разходи при извършване на строително - монтажни
работи, закупуване на пчелни кошери и земеделска
техника по Приложение № 10 към Условия за
кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.008
или е необходимо представяне на три съпоставими
независими оферти за СМР.
Моля да отговорите попада ли в обхвата на референтен
№ СМР 4 „Стопанска сграда без система за
климатизация“.
Пети въпрос:
Моля да дадете определение какво представлява
метален навес, включващ всички дейности по
изграждането, както и площадката в очертанията на
навеса описани в референтен № СМР 6 „Метален
навес“, съгласно Списък с активи, дейности и услуги, за
които са определени референтни разходи при
извършване на строително - монтажни работи,
закупуване на пчелни кошери и земеделска техника по
Приложение № 10 към Условия за кандидатстване по
процедура № BG06RDNP001-4.008.
Предварително Благодаря
поставените въпроси.

за

отговорите

5. В референтен № СМР 6 „Метален навес“ в
Приложение № 10 към Условия за кандидатстване
следва да се отнасят стопански сгради (самостоятелна
сграда), изпълнени с метална конструкция, а не с
монолитно строителство.
Оценката на допустимите за подпомагане разходи,
на включително принадлежността на предвидените за
подпомагане разходи към списъка с разходите за които
са определени референтни цени се определя от
оценителната комисия въз основа на проектното
предложение в неговата цялост, в т.ч. всички приложени
изискуеми документи, касаещи конкретния проект.
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Запитване № 29
от 15.08.2020 г.

veronikaboneva@abv.bg
Здравейте,
Капацитетът на животновъдния ми обект е 100 крави,
съгласно регистрацията по чл. 137 от ЗВД. Към
настоящия момент в стопанството се отглеждат около
150 крави, като съм подала заявление в БАБХ за
пререгистрация на ЖО за 200 крави и съм получила
предписание. Във връзка с Процедура чрез подбор на
проектни
предложения
№
BG06RDNP001-4.008
„Целеви прием за земеделски стопани в сектор
Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ от ПРСР 2014- 2020 г. и с
описаното по-горе, възникнаха следните въпроси:
1 Част от предписанията са включени в списъка с
допустими дейности и разходи в насоките за
кандидатстване. Ще може ли да кандидатствам за тези
разходи, които са посочени като допустими по
процедурата?
2 В таблица – Категории животни и животински
единици (ЖЕ) от калкулатора за земеделска техника е
посочено, че от една страна се попълва прогнозният
брой животни от бизнес плана (в нашия случай -200
крави), а от друга страна – броят на животните не може
да бъде по-голям от капацитета на ЖО по съответните
категории (към момента регистрацията по чл. 137 е за
100 крави, при налични 150). Въпросът ми е, към кой
момент се определя капацитетът на ЖО – на база
наличната регистрация по чл. 137 от ЗВД или на база
предстоящото разширение и последваща регистрация на
обекта? В конкретния случай, кой е броят на животните,

1. В проектното предложение могат да бъдат включени
разходи, попадащи в обхвата на допустимите за
подпомагане дейности по процедурата.
Допустимостта на предвидените за подпомагане разходи,
включени в проектното предложение, се определя от
оценителната комисия въз основа на проектното
предложение в неговата цялост, в т.ч. всички приложени
изискуеми документи.
2. На първо място следва да имате предвид, че
комбинирано ползване на земеделската техника по т. 2
от Раздел II от Инструкцията (Приложение № 6) е
налице, когато същата се използва едновременно както
за обработка на почвата и прибиране на реколтата, така и
за дейности и операции в границите на животновъдния
обект.
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които следва да бъдат вписани в ред А от таблицата – Съгласно т. 15 от Раздел 13.2 от Условията за
100, 150 или 200?
кандидатстване,
техническите
характеристики
и
Предварително благодаря!
капацитетът на земеделската техника, за която се
предоставя финансова помощ, трябва да съответстват на
броя и вида на животните, отглеждани в животновъдния
обект и площта на обработваната от кандидата или
членовете на групата/организацията на производители
земя, с вида на отглежданите култури и нуждите на
животновъдния обект. Кандидатът доказва това
съответствие чрез обосновка в бизнес плана, която
включва
броя
на
животните,
отглеждани
в
животновъдния обект и необходимото количество фураж
за тяхното изхранването. Кандидатът представя и
обосновка за количеството растениевъдна продукция на
база размера на площите и средните добиви от
съответните култури.
В тази връзка, на база представената към бизнес плана
обосновка, както и представените по преценка на
кандидата
съотносими
към
капацитета
на
животновъдния обект документи, оценителната комисия
ще извърши оценка по отношение на допустимостта на
предвидените за подпомагане разходи, включени в
проектното предложение.
Дата на публикуване: 02.09.2020 г.
dimitar_iv19@abv.bg
Здравейте,
Запитване № 30
Имам нужда от разяснения по процедура No
от 17.08.2020 г.
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1
78

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях
(наясно съм, че крайната оценката на допустимостта на
кандидата се извършва от оценителна комисия), по
отношение на критерии 6.1. „Проекти, които се
реализират в райони в по-голяма близост до зони, в
които е възникнала епизоотична обстановка“ на раздел
22.1 Критерии за оценка на проектни предложения на
Условията за кандидатстване.
Съгласно този критерии проектните предложения
получават определен брой точки в зависимост от това
дали всички предвидени инвестиции в проектното
предложение ще се изпълняват в животновъден обект/и,
разположен/и на територията на населено място или на
община или на област, в рамките на която е обявявано
огнище на заразна болест след 01.01.2014 година, за
съответния вид животни, с който се кандидатства по
проектното предложение.
Във връзка с горното моля за следните разяснения в
случай на хипотетичен кандидат, на който всички
животновъдни обекти са разположени на територията
на община, в рамките на която е обявявано огнище на
заразна болест след 01.01.2014 година, за съответния
вид животни, с който той ще кандидатства с
проектното предложение :
1. Считали се, че всички предвидени инвестиции в
проектното
предложение
се
изпълняват
в
животновъдите му обекти, ако се кандидатства за
инвестиции свързани със закупуване на земеделска
техника, която ще се използва единствено в
животновъдните му обекти и за обработка на
земеделските му площи, предназначени за производство

1. Във връзка с минималното изискванe по критерий за
оценка 6.1 „Проекти, които ще се реализират в райони в
по-голяма близост до зони, в които е възникнала
епизоотична обстановка“, посочени в раздел 21.1
„Критерии за оценка на проектни предложения“ и
предвид условието т. 10 от Раздел 22.2 „Методика за
оценка на проектни предложения“ на Условията за
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на селскостопански култури за изхранване на
животните му, отглеждани от него в тези животновъден
обекти. Има ли значение, къде ще са му разположени
площите? Ако са в същата община може ли?
2. Считали се, че всички предвидени инвестиции в
проектното
предложение
се
изпълняват
в
животновъдите му обекти, ако се кандидатства за
инвестиции свързани със закупуване на земеделска
техника, която ще се използва единствено в
животновъдните му обекти (например за събиране на
оборската му тор)? Животновъдните обекти на
кандидата не са разположени на територията на
нитратно уязвими зони, определени в заповед на
министъра на околната среда и водите.
3. Считали се, че всички предвидени инвестиции в
проектното
предложение
се
изпълняват
в
животновъдите му обекти, ако се кандидатства за
инвестиции свързани със закупуване на земеделска
техника, която ще се използва в животновъдните му
обекти (например за събиране на оборската му тор), но
ще включва и тороразпръскващо ремарке, с което
кандидатът ще изнася извън животновъдния обект
оборската тор, при спазване на добрите земеделски
практики. Например за да я продава или разхвърля на
свои земеделски площи предназначени за производство
на селскостопански култури за изхранване на
животните му? Животновъдните обекти на кандидата не
са разположени на територията на нитратно уязвими
зони, определени в заповед на министъра на околната

кандидатстване в случай на инвестиции, свързани със
закупуване на земеделска техника, която ще се използва
и за обработка на земеделски площи, независимо от
факта, че са предназначени за производство на
селскостопански култури за изхранване на животните,
отглеждани от кандидата, тази земеделската техника не
се счита за инвестиции, предвидени за изпълнение в
животновъден обект на кандидата.
2. В случай на инвестиции, свързани със закупуване на
земеделска техника, която по своята същност/обичайно
предназначение и съгласно представена обосновка в
бизнес плана ще се използва единствено в рамките на
животновъдния обект, тази земеделската техника се
счита за инвестиции, предвидени за изпълнение в
животновъден обект на кандидата.
Моля да имате предвид, че оценителната комисия
извършва оценка на проектното предложение,
представено от кандидата в съответствие с критериите за
оценка въз основа на проектното предложения в неговата
цялост, в т.ч. всички приложени изискуеми документи.

3.
Съгласно т. 15 от Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“ на Условията за
кандидатстване:
Техническите характеристики и
капацитетът на земеделската техника, за която се
предоставя финансова помощ, трябва да съответстват на
броя и вида на животните, отглеждани в животновъдния
80

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях
среда и водите.
Димитър Петров

обект и площта на обработваната от кандидата или
членовете на групата/организацията на производители
земя, с вида на отглежданите култури и нуждите на
животновъдния обект. Кандидатът доказва това
съответствие чрез обосновка в бизнесплана, която
включва
броя
на
животните,
отглеждани
в
животновъдния обект и необходимото количество фураж
за тяхното изхранването. Кандидатът представя и
обосновка за количеството растениевъдна продукция на
база размера на площите и средните добиви от
съответните култури. Тази обосновка подлежи на оценка
от оценителната комисия по изготвена методика
съгласно Приложение № 6.
Въз основа на представената от кандидата обосновка и
всички приложени документи към проектното
предложение, Комисията за оценка на проектни
предложения ще извърши преценка дали е изпълнено
условието по т. 10 от Раздел 22.2 „Методика за оценка на
проектните предложения“ и минималното изискване по
критерий за оценка 6.1 „Проекти, които се реализират в
райони в по-голяма близост до зони, в които е
възникнала епизоотична обстановка“.
В допълнение, моля да обърнете внимание на отговора
на въпрос № 1 от настоящото запитване.

groups@noka.bg
Запитване № 31
от 17.08.2020 г.

Във връзка с членовете в НОКА - групи и организации
на производителите възникнаха следните въпроси по
процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008
„Целеви прием за земеделски стопани в сектор
81

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и
разяснения по тях
Животновъдство“

по

подмярка

4.1

Във връзка с т. 8, 10 и 11 от Раздел 13.2: Условия за
допустимост на дейностите на условията за
кандидатстване, както и във връзка с допълнителните
указания за попълване на данните в Табл. 5.1 и 5.2 на
Приложение №5 бизнес план и таблица 16 на същия,
моля да отговорите на следните въпроси в случаите на
кандидат организация на производители-животновъди:
1. Доколкото в инструкциите за попълване на бизнес
плана е посочено, че данните се попълват за животните
на всеки един член на организацията на производител, с
които участва в организацията и се ангажира да
поддържа за периода на мониторинг по проекта,
допустимо ли е за някои от членовете на групата да не
се попълват никакви животни, доколкото те участват с
тях в групата, но не биха желали да използват
инвестицията по проекта и съответно - да имат
ангажименти по проекта. Такава хипотеза е възможна,
например, в случай на закупуване на цистерна за
събиране и превоз на сурово мляко, когато някои от
членовете на групата имат осигурен свой собствен
транспорт и не желаят, нямат нужда да ползват
цистерната, закупена по проекта, макар че имат право
на това, като те не възразяват да се реализира проекта.
Обръщаме внимание, че при кандидати по процедурата,
които не са група/организация на производители, е
допустимо да не участват по проекта с всичките си
животни или с всичките си животновъдни обекти, а

1. Не е допустимо. Както е разписано в т. 4 от раздел
13.2: „Условия за допустимост на дейностите“ в
условията
за
кандидатстване
по
процедурата,
инвестициите следва да „са от полза на цялата група или
организация на производители“, което е в съответствие с
текстовете на подмярката съгласно одобрената Програма
за развитие на селските райони 2014-2020 г.
В тази връзка, в инструкциите за попълване на Таблица
№ 16 към бизнес плана в бележка под линия е посочено,
че: „В таблицата следва да фигурират данни за всички
членове на група/организация на производители“.
Въз основа на тези данни, кандидатът доказва
съответствие на проектното предложение с условието по
т.4 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите“ на Условията за кандидатстване.
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само с тези, за които възнамеряват да използват
конкретната инвестиция, стига приходите от тях да са
достатъчни да докажат жизнеспособността й. Например,
при налични 2 животновъдни обекта с по 100 броя
животни във всеки, кандидат може да реши да обоснове
и заложи в бизнес плана си само животните от единия
обект. Съответно само този брой животни и приходите
от него ще се проследяват по отношение изпълнение на
показателите оп бизнес план в мониторинговия период.
Обръщаме внимание и на обстоятелството, че по
подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020, организациите на
производители можеха да заложат в бизнес плана, че ще
преработват суровото мляко само на част от своите
членове и подобни проекти са одобрени.
2. Като продължение на горния въпрос 1, допустимо ли
е за даден член на организация на производителикандидат по процедурата, в бизнес плана, в таблици 5.1
и 5.2 да бъде посочен по-малък брой животни от тези, с
които съответният член участва в организацията на
производители, доколкото капацитетът на инвестициите
по проекта трябва да е съобразен с продукцията,
т.е.безсмислено е да се заложат повече животни,
съответно мляко от тях, тъй като капацитетът на
инвестицията по проекта е ограничен и не може да
поеме цялата продукция на членовете на организацията.
3. Ако кандидатът е организация на производители,
която има одобрен проект, сключен административен
договор и изпълнява бизнес план по подмярка 4.2 от
ПРСР 2014-2020, в който е заложено да се преработва

2. В инструкциите за попълване на таблица № 5.1 и 5.2
от бизнес плана е посочено, че: „Когато кандидатът е
група/организация на производители в таблица 5.1 се
посочват отглежданите животни по вид и брой, в т.ч.
и естественият им прираст поотделно за всеки един от
членовете на групата/организацията на производители,
с които участват в групата/организацията и се
задължават да поддържат за срок до 3 години (за
кандидати микро-, малки и средни предприятия) и 5
години (за останалите кандидати) от датата на
окончателното плащане по договора за отпускане на
финансовата помощ“.
3.Съгласно т. 2, буква „з“ от Раздел 13.3 „Недопустими
дейности“ по процедурата не се предоставя финансова
помощ за дейности, свързани с преработка на първични
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продукцията само на част от членовете на
организацията, то при кандидатстване на същата
организация по реда на настоящата процедура, какво
следва да се отбележи за тези членове в бизнес плана?

селскостопански продукти.
В случай че инвестиционните разходи по проекта не са
свързани с преработка на първични селскостопански
продукти, то същите са допустими (ако отговарят на
всички останали критерии за допустимост). В този
случай кандидатът следва да посочи в бизнес плана
произвеждания краен продукт, било то и преработен
такъв. В този случай, кандидатът освен, че задължително
обосновава обема на добивите по видове животинска
продукция в таблица 5.2, следва да посочи и
количеството собствена животинска продукция, която се
използва за производството на крайния (преработен)
продукт.

3.1. Те трябва ли непременно да участват и в проекта по
подмярка 4.1? Може ли да не участват по проекта? 3.1. Виж отговора на въпрос № 1.
3.2. Ако те все пак искат да участват по проекта и
например, цистерната да събира превозва и тяхното
мляко, то как това да се отбележи в Таблица 3.
Производствена програма на бизнес плана. В тази
таблица следва да се заложат приходите от продадено
мляко. Но в описания случай, тези конкретни членове
няма да има приходи от продажба на мляко, те ще имат
приходи от продажба на сирене и кашкавал, например.
Допустимо ли е в таблица 3 на бизнес плана да се
заложат и приходи от преработена земеделска
продукция, доколкото приходите няма да се реализират
от първичния земеделски продукт на някои от
членовете. Или пък да се заложат приходи от продажба
на продукция, но като продажна цена да се посочи

3.2. Моля да имате предвид, че съгласно т. 2, буква „з“ от
Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ на
Условията за кандидатстване финансова помощ не е се
предоставя за дейности, свързани с преработка на
първични селскостопански продукти.
В допълнение, моля да обърнете внимание на отговора
на въпрос № 3 от настоящото запитване.
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себестойността на продукцията? Въобще, как следва да
се отразят приходите на такъв член в бизнес плана?
Въпросът е свързан и с начина на проверка от страна на
Разплащателна агенция на изпълнение показателите на
бизнес плана в периода на мониторинг. В тази връзка са
и следващите въпроси:
4.1. При проверка от страна на Разплащателна агенция
изпълнението на показателите на бизнес плана, всеки от
членовете на организацията на производители
поотделно ли се проверява дали поддържа съответния
брой животни, заложени в бизнес плана и на 100% за
целия период на мониторинг целият посочен брой
животни ли трябва да поддържа всеки член на
кандидата?

4.2.

Допустимо

ли

е

някой

от

членовете

4.1. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от образеца на
Административния договор, Бенефициентът е длъжен за
периода от подписване на този договор, а когато това е
неприложимо - от въвеждане на инвестицията в
експлоатация, до изтичане на периода по чл. 6 да спазва
всички критерии за допустимост и да изпълнява всички
ангажименти и други задължения, посочени в Условията
за кандидатстване и Условията за изпълнение, както и да
осигури и поддържа броя животни, съгласно одобрения
проект. Доколкото кандидат е самата група/организация
на производители, която обаче не е регистрирана по реда
на Наредба № 3 от 1999 г. и животните са собственост на
нейните членове, броят животни, съгласно одобрения
проект се формира от сумата от броя на животните на
членовете на групата/организацията. Животните (по вид
и брой), които ще бъдат отглеждани от всеки от
членовете на групата/организацията на производители
през годините от изпълнение на бизнес плана (който е
част от одобрения проект) е посочен в таблица 5.1 от
него и проверката ще се извършва за поддържане на този
на брой и вид животни за съответния мониторингов период.
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организацията да я напусне по време на изпълнение на
проекта или в мониторинговия период? Ако да, това с 4.2. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от образеца на
уведомление до Разплащателна агенция и сключване на Административния договор, Бенефициентът е длъжен за
анекс ли се урежда?
периода от подписване на този договор, а когато това е
неприложимо - от въвеждане на инвестицията в
експлоатация, до изтичане на периода по чл. 6 да спазва
всички критерии за допустимост и да изпълнява всички
ангажименти и други задължения, посочени в Условията
за кандидатстване и Условията за изпълнение. Освен
това, съгласно чл. 14, ал. 1, от датата на подписване на
договора, а когато това е неприложимо - от въвеждане на
инвестицията в експлоатация, до изтичане на периода по
чл. 6, Бенефициентът се задължава да поддържа
съответствие с критериите за оценка, по които
проектното му предложение е било оценено, съгласно
Приложение № 3 към настоящия договор - „Списък на
критериите за оценка, по които проектното предложение
е получило приоритет“.
В тази връзка групата/организацията на производители,
следва да продължи да отговаря на критериите за
допустимост и критериите за оценка, както и да
изпълнява всички свои задължения по договора за
отпускане на НФП, дори и след напускането на някой от
членовете ѝ. Освен това всеки бенефициент е длъжен да
уведомява РА за факти и обстоятелства от значение за
4.3. Ако по време на изпълнение на проекта в изпълнението на одобрения проект.
организацията постъпят нови членове, задължително ли
е и те да участват по проекта и как следва да процедира 4.3. Виж отговора на въпрос 4.2.
кандидатът?
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4.4. Доколкото приходите в Таблица 3 на бизнес плана
са формирани на база животните, с които участва по
проекта всеки член на организацията на производители,
то тези приходи са отразени в счетоводството на всеки
един от членовете на организацията на производители, а
не в счетоводството на кандидата. При проверка след
плащане от страна на Разплащателна агенция, при
кандидати организации на производители, приходите и
количествата продукция, заложени в Таблица 3 на
бизнес плана, от кого се търсят - от членовете на
кандидата или от самия кандидат?

4.4. При проверка след плащане от страна на
Разплащателна
агенция,
при
кандидати
групи/организации на производители, приходите и
количествата продукция, заложени в Таблица 3 на бизнес
плана ще се проверяват на място при самия
бенефициент, тъй като същият е получател на
безвъзмездната финансова помощ, но при необходимост
обхватът на проверката може да бъде разширен и да се
извърши
проверка
и
на
членовете
на
групата/организацията.

4.5. Ако отговорът на въпрос 4.4 е, че приходите се
търсят от всеки от членовете, участващи по проекта, то
допустимо ли е някой от членовете да не е реализирал
никакви приходи през дадена година или да е напуснал
организацията, ако приходите от реализирана
продукция на останалите членове на организацията
общо надхвърлят 50% от заложените по бизнес план
или все пак се налага санкция? Ако има санкция, каква е
тя и къде е уредена?

4.5. Проверката за изпълнението на показателите на
бизнес плана ще се извършва на база заложените от
самия бенефициент в представения и одобрен от Фонда
бизнес план. При установено неспазване размерът на
подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова
помощ се определя съгласно Правилата за определяне на
размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна
финансова помощ по чл. 27, ал. 9 от Закона за
подпомагане на земеделските производители, като се
отчитат степента, тежестта, продължителността и
системността
на
допуснатото
нарушение
на
приложимото право на Европейския съюз, българското
5. Допустимо ли е някои от членовете на организацията законодателство и сключения административен договор.
на производител да не участват по проекта, да не се
ангажират по конкретния проект да поддържат 5, 6. Виж отговора на въпрос № 1.
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определен брой животни и ако да - как следва да
отбележат това? Допустимо ли е в таблици 5.1 и 5.2 на
бизнес плана, например, да отбележат, че участват с 0
животни?
6. Ако отговорът на въпрос 5 е положителен, то следва
ли тези членове също да посочат, че ще постигнат
подобрение на показател, посочен в таблица 16 на
бизнес плана?
С уважение!
-ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ
членове на НОКА
Eлица Ангелова <ellytza@gmail.com>
Здравейте,

Запитване № 32
от 19.08.2020 г.

Имаме въпрос относно попълването документ №5, от
Раздел 24. Списък на документите, които се подават на
етап
кандидатстване,
а
именно
изискуемата"Декларация
за
изчисление
на
стандартен производствен обем на стопанството по
образец (Приложение № 2)".
1) В самата декларация е описано, че се попълва
за цялото стопанство на кандидата, т.е. би следвало да
обхване цялата обработваема земя и/или налични
животни, послужили за изчисление на СПО, като може
да се позовем на ИСАК, Анкетна карта и др., а в същото

1. Съгласно т. 3 от Раздел 22.2 „Методика за оценка на
проектни предложения“ на Условията за кандидатстване:
„При изчисляване на икономическия размер на
земеделското стопанство на кандидата по критерии за
оценка № 1.1 и № 1.2 от Раздел 22.1 „Критерии за оценка
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време в текста й пише, че декларираме отглежданите
култури и животни за "минимален производствен
обем".
Също така пише, че се попълва в съответствие с
разпоредбите на Раздел 11.1 „Критерии за допустимост
на кандидатите“ на Условията за кандидатстване,
където съгласно:
т.2, б) минималният стандартен производствен обем
(СПО) на земеделското им стопанство да е не по-малко
от левовата равностойност на 8 000 евро;
3. Икономическият размер на стопанството по т. 2,
буква „б“, се изчислява по таблица съгласно
Приложение № 1.
4.
Минималният
икономически
размер
на
стопанства по т. 2, буква „б“ се доказва от
кандидатите чрез представяне на декларация по
образец съгласно Приложение № 2 за текущата
стопанска
година
към
момента
на
кандидатстване.............
Съгласно гореописаното следва ли да се декларират
всички имоти/култури; животни в стопанството, или
само доказващите минимален СПО?
За стопанство с много земя и/или животни ще е огромен
обем информация (пример - 20 000 декара да се опишат
по размер на имот, землище, засята култура) след като
същата е достъпна по служебен път от експертите в
оценителната комисия?

на проектни предложения“ се вземат предвид всички
данни за стопанството на кандидата към момента на
подаване на проектното предложение, в т.ч. данните,
посочени в декларацията за изчисляване на
икономическия размер на стопанството (Приложение №
2)“.
В тази връзка, данните в Приложение № 2 се използват
освен при проверката на условието по т. 2, буква „б“ от
Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“,
така също и за оценка на проектното предложение по
критерий за оценка 1.1 или 1.2.

2) В Таблица 1, където се описват култури,
регистрирани в ИСАК, се изисква да се предоставят 2, 3. При попълване на информацията за отглежданите от
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данни за "Номер/а и ЕКАТТЕ на поземлен/и имот/и,
където са засети" културите, както и " Площ служеща за
изчисление на СПО (дка)".
Допустимо ли е в колоната "Номер/а и ЕКАТТЕ на
поземлен/и имот/и..." да бъде изписано ЕКАТТЕ на
землището и номера на съответния парцел в блока на
земеделския стопанин от масивите за ИСАК? Или се
изисква номер на имота по КВС?

кандидата култури в Приложение № 2 Декларация за
изчисление на стандартен производствен обем на
стопанството към датата на подаване на проектното
предложение е допустимо отглежданите култури да
бъдат описани обобщено - по вид земеделска култура,
съответно по землище с посочено ЕКАТТЕ и по обща
площ за съответната култура в съответното землище.
В допълнение обръщаме внимание, че към проектното
предложение се прилагат само изискуемите по
3)Ако се позовем на Анкетните формуляри, респ. процедурата документи.
"справка за дейността на кандидата за стопанската
2019/2020 година, издадена във връзка с регистрацията
като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани", където имотите са описани по
КВС е възможно да се получи разминаване в размера на
площите и културите, тъй като не винаги цялата площ
на имота е обработваема;
Допустимо ли е данните да се декларират на база
обобщената справка за дейността, издавана към
анкетните формуляри, а те (формулярите) да се
предоставят като неразделна част от декларацията?
Благодарим предварително!

Запитване № 33
от 20.08.2020 г.

groups@noka.bg
Във връзка с открита процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство" по подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4
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„Инвестиции в материални активи" на Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,
моля да отговорите на следните въпроси:
1.
Допустимо ли е подпомагането по процедурата на
инвестиции, свързани със закупуване на трактор и
прикачен инвентар, които ще се използват единствено
за почистване на пасища?

1. Съгласно т. 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ на
Условията за кандидатстване: Закупуване на земеделска
техника е допустимо за обработка на земеделски площи,
предназначени за производство на селскостопански
култури за изхранване на животните, отглеждани от
кандидата и включени в проектното предложение и/или
за извършване на дейности в животновъдния обект,
свързани с отглеждане на животните и подобряване на
селскостопанския производствен процес“.
В т. 15 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите“ на Условията за кандидатстване е записано,
че: „Техническите характеристики и капацитетът на
земеделската техника, за която се предоставя
финансова помощ, трябва да съответстват на броя и
вида на животните, отглеждани в животновъдния
обект и площта на обработваната от кандидата или
членовете на групата/организацията на производители
земя, с вида на отглежданите култури и нуждите на
животновъдния обект. Кандидатът доказва това
съответствие чрез обосновка в бизнесплана, която
включва броя на животните, отглеждани в
животновъдния обект и необходимото количество
фураж за тяхното изхранването. Кандидатът
представя и обосновка за количеството растениевъдна
продукция на база размера на площите и средните
добиви от съответните култури. Тази обосновка
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подлежи на оценка от оценителната комисия по
изготвена методика съгласно Приложение № 6“.
Моля да имате предвид,
че допустимостта на
предвидените за подпомагане дейности, включени в
проектното предложение, се определя от оценителната
комисия въз основа на проектното предложение в
неговата цялост, в т.ч. всички приложени изискуеми
документи.
2.
В случай че е допустимо закупуване на трактор и
прикачен инвентар за почистване на пасища, моля да
отговорите попада ли тази земеделска техника в
определението за „земеделска техника за обработка на
почвата и прибиране на реколтата" и в този смисъл –
следва ли за нея да се прилага Калкулаторът за оценка
капацитета на земеделска техника?

3.
При кандидат - организация на производител, за
кого се попълват данните в калкулатора – за
организацията или за нейните членове? В т.ч. кои данни
за налична техника се попълват – тези на организацията

2. Допустимостта на предвидените за подпомагане
разходи, включени в проектното предложение, се
определя от оценителната комисия въз основа на
проектното предложение в неговата цялост, в т.ч. всички
приложени изискуеми документи.
В
обяснителни
бележки
към
Условията
за
кандидатстване е предоставена легална 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“.
Описаните
активи
във
вашето
запитване:
„трактор и прикачен инвентар за почистване на пасища“
попадат в обхвата на земеделска техника.
3. Когато кандидатът е група/организация на
производители в таблицата се посочва размера на
обработваната земя, от която ще се добива продукция
само за изхранване на отглежданите животни от
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или на нейните членове?

Запитване № 34
от 20.08.2020 г.

членовете на групата/организацията на производители, с
които участват в групата/организацията и се задължават
да поддържат за срок до 3 години (за кандидати микро-,
малки и средни предприятия) и 5 години (за останалите
кандидати) от датата на окончателното плащане по
договора за отпускане на финансовата помощ.
От друга страна в методиката следва да бъде попълнена
информация за наличната земеделска техника на името
на групата/организацията на производители.

4.
Съгласно указанието, дадено под заглавието на 4. Декларацията съгласно Приложение № 18 се
Приложение № 18 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЛИЧНАТА представя от кандидата, т.е. в конкретния случай от
САМОХОДНА
ЗЕМЕДЕЛСКА
ТЕХНИКА
В групата/организацията на производителите.
СТОПАНСТВОТО, същата се попълва от „земеделски
стопани, кандидатстващи за закупуване на самоходна
земеделска техника за обработка на почвата и
прибиране на реколтата с цел изхранване на животни".
Кой следва да попълни цитираната декларация в случай
на кандидат организация на производител? От името на
кандидата-организация на производител ли се попълва?
-ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ
членове на НОКА
mlad_fermer@abv.bg
Здравейте,
Имам въпрос по отношение на това как се пресмята
минималното СПО от 8000 евро на стопанството ми,
тъй като само с наличните животни не го покривам.
В същото време имам люцерна и естествени ливади. Те
взимат ли се под внимание при пресмятане на СПО?
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Отглеждам 37 бр. крави от месодайни породи, което
измерено в СПО е 7302,27 Евро.
Обработвам също 60 дка люцерна и 380 дка естествени
ливади, с които изхранвам животните си. Когато ги
добавих в таблицата за СПО получавам общо 9499,8
Евро.
В същото време получавам фуражен излишък в
таблицата за проверка на фуражния баланс в размер
на 4298.
1. В този конкретен случай покривам ли минимума от
8000 евро СПО и допустим кандидат ли съм по
процедурата?

1. Таблицата за СПО (Приложение № 1 от Условията за
кандидатстване) се попълва съгласно инструкциите,
посочени в нея. При попълване на декларацията за
изчисляване на икономическия размер на стопанството
(Приложение № 2 към Условията за кандидатстване)
кандидатите описват целия размер на стопанството си,
независимо дали при попълване на таблицата за
изчисляване на икономическия размер на стопанството
съгласно приложение № 1 е налице фуражен излишък
или не.

2. Мога ли да кандидатствам само за земеделска
техника, която ми е нужна за косене и балиране на
сеното от ливадите и люцерната, които са пряко
свързани само с изхранването на животните ми?

2. Съгласно т. 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ на
Условията за кандидатстване: Закупуване на земеделска
техника е допустимо за обработка на земеделски площи,
предназначени за производство на селскостопански
култури за изхранване на животните, отглеждани от
кандидата и включени в проектното предложение и/или
за извършване на дейности в животновъдния обект,
свързани с отглеждане на животните и подобряване на
селскостопанския производствен процес“.
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В т. 15 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите“ на Условията за кандидатстване е записано,
че: „Техническите характеристики и капацитетът на
земеделската техника, за която се предоставя
финансова помощ, трябва да съответстват на броя и
вида на животните, отглеждани в животновъдния
обект и площта на обработваната от кандидата или
членовете на групата/организацията на производители
земя, с вида на отглежданите култури и нуждите на
животновъдния обект. Кандидатът доказва това
съответствие чрез обосновка в бизнесплана, която
включва броя на животните, отглеждани в
животновъдния обект и необходимото количество
фураж за тяхното изхранването. Кандидатът
представя и обосновка за количеството растениевъдна
продукция на база размера на площите и средните
добиви от съответните култури. Тази обосновка
подлежи на оценка от оценителната комисия по
изготвена методика съгласно Приложение № 6“.
3. Това че имам фуражен излишък пречка ли е да
кандидатвам за посочената земеделска техника?
Имам въпрос и по отношение на метода на смятане на
капацитета на трактора.
Когато нанеса броя на животните ми в калкулатора за
земеделска техника получавам обща приравнена площ в
размер на 370 дка. Към този размер добавям и 60 дка
люцерна и 380 дка ливади и пасища. Получавам обща

3. Наличието на фуражен излишък не е пречка за
кандидатстване по настоящата процедура, но при
разработване на бизнес плана, кандидатите следва да
имат предвид условието по т. 5 от Раздел 13.3
„Недопустими
дейности“
на
Условията
за
кандидатстване, съгласно което: „По процедурата не се
подпомагат дейности, свързани с производство и
съхранение
на
селскостопански
продукти
от
растителен произход, предназначени за продажба“.
Моля да имате предвид, че допустимостта на
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площ 810 дка, които нанасям в Таблица 1 в поле:
"Използвани земеделски култури от група 1" и същата
площ нанасям и в поле "Общ размер на земята, която ще
бъде включена в таблица 4.1 от Бизнес плана".

предвидените за подпомагане дейности, включени в
проектното предложение, се определя от оценителната
комисия въз основа на проектното предложение в
неговата цялост, в т.ч. всички приложени изискуеми
документи.

4. По този начин ли се нанасят данните при условие, че
ще се ангажирам с всички животни и цялата налична
земя в стопанството в проекта?

4. На първо място следва да имате предвид, че
комбинирано ползване на земеделската техника по т. 2
от Раздел II от Инструкцията (Приложение № 6) е
налице, когато същата се използва едновременно както
за обработка на почвата и прибиране на реколтата, така и
за дейности и операции в границите на животновъдния
обект.
Приравнената площ с култури от група I (размерът на
площите, получен след приравняване на броя на
животните в дка) трябва да се добави както към размера
на площите в колона 4, така и към площите в колона 3

5. Също така бих искал да попитам, когато пресмятаме
СПО на стопанството във връзка с Критерий 1.1.
"Проекти, представени от кандидати, чиито земеделски
стопанства са с размер по-нисък от средния за страната"
кои данни трябва да включа - данните за земята от
Анкетната карта ли или земята, която съм заявил в
ИСАК?

5. Съгласно т. 4 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост
на кандидатите“ на Условията за кандидатстване:
Минималният икономически размер на стопанства по т.
2, буква „б“ се доказва от кандидатите чрез представяне
на декларация по образец съгласно Приложение № 2 за
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; или
б) документ за собственост или ползване на земята или
заповеди по чл. 37в, ал. 4, ал. 10 и ал. 12 от Закона за
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собствеността и ползването на земеделските земи, която
участва при изчисляването му; или
в) справка за дейността на кандидата за стопанската
2019/2020 година, издадена във връзка с регистрацията
като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани.
6. А по отношение на животните - данните за броя на
животните от анкетната карта ли да включа или тези от
актуалния опис на ветеринарния лекар, тъй като при
животните броя се променя?
7. Към коя дата трябва да е актуален описа?
Благодаря предварително!

Запитване № 35

6 и 7. Отглежданите от кандидата животни на етап
подаване на проектното предложение се описват в
Декларацията
за
изчисление
на
стандартен
производствен обем на стопанството към датата на
подаване на проектното предложение (Приложение № 2)
към
Условията
за
кандидатстване
съобразно
инструкциите в нея.
Съгласно т. 13 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост
на кандидатите“ на Условията за кандидатстване: „В
Раздел 24 „Списък на документи, които се подават на
етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са
посочени документите, които трябва да бъдат
представени, за да се удостовери допустимостта на
кандидата. Условията, за които не е предвиден документ,
се проверяват служебно“.
Опис на отглежданите от кандидата животните, заверен
от официален ветеринарен лекар, не е изискуем
документ от кандидатите по процедурата съгласно
изискуемите документи, посочени
в Раздел 24.1
„Списък с общи документи“ на Условията за
кандидатстване.

kremena@icg.bg
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от 20.08.2020 г.
Уважаеми експерти,
Възнамерявам да кандидатствам по процедурата за
модернизация на свинефермата си.
При представяне на Заповед на Изпълнителния
директор на БАБХ от 2019 г., че в нашето населено
място има установено огнище на Африканска чума при
диви свине, ще получа ли максимума точки по
критерия?

Документът, доказващ съответствие с критерий за
подбор 6.1 съгласно т. 4 от Раздел 24.2. „Документи,
доказващи съответствие с критериите за оценка на
проектни предложения“ на Условията за кандидатстване
е: „Копие на заповед за обявяване на огнище на заразна
болест по селскостопански животни, издадена от
Изпълнителния директор на БАБХ след 1 януари 2014
година“.
Изискуемият документ се предоставя от кандидатите във
връзка с минималното изискване по съответния критерий
за оценка което гласи: Всички предвидени инвестиции в
проектното предложение ще се изпълняват в
животновъден обект, разположен/и на територията на
населено място или община или административна
област, в рамките на което/която е обявявано огнище на
заразна болест след 01.01.2014 година, за съответния вид
животни, с който се кандидатства по проектното
предложение.

mlad_fermer@abv.bg

Запитване № 36
от 23.08.2020 г.

Здравейте,
1. Имам въпрос във връзка с издаването на
становище от РИОСВ. Възможно ли е да се
подаде проект с входящ номер ?
2. Също така възможно ли е да се подаде проект с
входящ номер от БАБХ ?

1. В т. 13 на Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ на
Условията за кандидатстване е посочено, че:
Към
датата на кандидатстване може да се представи
входящ номер на искане за издаване от съответния
орган само в случаите когато проектното предложение
не включва строително-монтажни работи за които се
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Поздрави

изисква разрешение за строеж. В случай, че е
представен входящ номер, кандидатът трябва да
представи изискуемият документ най-късно в срока по т.
7 от раздел 21.2 „Оценка на административно
съответствие и допустимост“.
Във връзка с поставения въпрос, моля да обърнете
внимание и на отговор на въпрос № 2 към Запитване № 1
от 07.07.2020 г.
2. От поставения въпрос не става ясно за какъв документ
се отнася представянето на входящ номер от БАБХ.
Моля да имате предвид, че документът по т. 5 от Раздел
24.2, а именно: Становище на БАБХ, от което да е видно
кои от предвидените инвестиции по проекта отговарят на
мерките за биосигурност, описани в Наредба № 44 от
2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти е свързан с оценката на
проектното предложение по критериите за оценка
съгласно Раздел 22.1 на Условията за кандидатстване и
за същия не е предвидена възможност за предоставяне на
входящ номер на искане за издаване.

Николай Колев proekt_enerdji@abv.bg
Здравейте,
Запитване № 37
от 24.08.2020 г.

1. Ако стопанството ми е малко - отглеждам 70
кози и реализирам приходи изцяло от продажба
на собствено произведено сирене от малката ми
мандра.

1. Едно от условията за допустимост към кандидатите
съгласно т. 2, буква „б“ от раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“ на Условия за
кандидатстване гласи, че земеделските стопани към
датата на подаване на проектното предложение трябва да
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отговарят на следните условия: минималният стандартен
производствен обем на земеделското им стопанство да е
не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.
Икономическият размер на стопанството се изчислява
по таблица съгласно Приложение № 1 – неразделна част
от насоките, въз основа на което кандидатът попълва
таблица съгласно Приложение № 2.
Малките земеделски стопанства – земеделски стопанства
с икономически размер, измерен в стандартен
производствен обем под 8 000 евро не попадат в обхвата
на допустимите кандидати по настоящата процедура №
BG06RDNP001-4.008.
В допълнение, във връзка със зададения въпрос, моля да
имате предвид, че съгласно т. 2, буква „з“ от Раздел 13.3
„Недопустими дейности“ по процедурата не се
предоставя финансова помощ за дейности, свързани с
преработка на първични селскостопански продукти.
В допълнение, моля да обърнете внимание на отговора
на въпрос № 3 от запитване № 31.
2. В такъв случай допустим ли си по мярка 4.1 за
закупуване на земеделска техника за
прибирането на сеното от ползваните от мен
пасища?
Поздрави

2. Съгласно т. 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ на
Условията за кандидатстване: Закупуване на земеделска
техника е допустимо за обработка на земеделски площи,
предназначени за производство на селскостопански
култури за изхранване на животните, отглеждани от
кандидата и включени в проектното предложение и/или
за извършване на дейности в животновъдния обект,
свързани с отглеждане на животните и подобряване на
селскостопанския производствен процес“.
В т. 15 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на
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дейностите“ на Условията за кандидатстване е записано,
че: „Техническите характеристики и капацитетът на
земеделската техника, за която се предоставя
финансова помощ, трябва да съответстват на броя и
вида на животните, отглеждани в животновъдния
обект и площта на обработваната от кандидата или
членовете на групата/организацията на производители
земя, с вида на отглежданите култури и нуждите на
животновъдния обект. Кандидатът доказва това
съответствие чрез обосновка в бизнесплана, която
включва броя на животните, отглеждани в
животновъдния обект и необходимото количество
фураж за тяхното изхранването. Кандидатът
представя и обосновка за количеството растениевъдна
продукция на база размера на площите и средните
добиви от съответните култури. Тази обосновка
подлежи на оценка от оценителната комисия по
изготвена методика съгласно Приложение № 6“.
kamenova_veronika@abv.bg
Здравейте,
Запитване № 38
от 24.08.2020 г.

Във връзка с прием по подмярка 4.1 имам следните
въпроси:
Земеделски производител-физическо лице желае да
кандидатства по подмярката като отглежда овце, които
формират СПО от 10 000 евро.
Кандидатът няма собствена или наета обработваема
земя/ пасища/ливади, тъй като не разполага със
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земеделска техника, с която да я обработва.
Въпрос 1: Допустимо ли е да кандидатства за
закупуване на земеделска техника, ако в момента на
кандидатстване не разполага със земя/пасища/ливади, а
заяви намерения за арендуване/наемане на земя?
Ако е допустимо, кога трябва да бъде наета земята?

1. Съгласно т. 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ на
Условията за кандидатстване: „Закупуване на земеделска
техника по т. 5 е допустимо за обработка на земеделски
площи,
предназначени
за
производство
на
селскостопански култури за изхранване на животните,
отглеждани от кандидата и включени в проектното
предложение и/или за извършване на дейности в
животновъдния обект, свързани с отглеждане на
животните и подобряване на селскостопанския
производствен процес“.
В случай, че предвидената за закупуване земеделска
техника е предвидена за обработка на земеделски площи
и прибиране на реколтата, същите следва да са налични
към момента на подаване на проектното предложение по
процедурата, като се доказват съгласно т. 18 от раздел
13.2: Условия за допустимост на дейностите от
условията за кандидатстване. Кандидатите имат
възможност да обосноват закупуване на земеделска
техника с нуждите на животновъдния обект.

Въпрос 2- За разходи за консултантски услуги 2. Да, допустимо е. Съгласно т. 11, изречение трето от
допустимо ли е оферентите да бъдат физически лица?
Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ на
Условията за кандидатстване: Изискването за вписване в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията не
се прилага за Националната служба за съвети в
земеделието, физически лица за производство и
предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки
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и отводки, както и физически лица, предоставящи
услуги по т. 9 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.
Въпрос 3- Ако се предвижда кандидатът да наеме
персонал за покриване на критерий- подпомагане на
проекти, осигуряващи допълнителна заетост- кога
трябва да бъдат наети лицата?

3. Съгласно чл. 14, ал. 3 от образеца на административен
договор – приложение към условията за изпълнение на
одобрени проекти: „Когато проектното предложение на
Бенефициента е било оценено по критерия за оценка №
3.1. „Проекти, при които изпълнението на одобрените
инвестиции и дейности води до осигуряване на
допълнителна заетост в земеделските стопанства“ от
Раздел 22 „Критерии и методика за оценка” към
Условията за кандидатстване задължението по ал. 1 се
счита за изпълнено, когато Бенефициентът запази
съществуващия към датата на подаване на проектното
предложение брой на персонала, както и броя на
допълнително наетите въз основа на бизнес плана лица,
съгласно Приложение № 3 към договора.
Във връзка с гореизложеното, персонала, за който
кандидатът е поел ангажимент с изпълнение на бизнес
плана във връзка с полученото предимство по критерий
за оценка 3.1 „Проекти, при които изпълнението на
одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване
на допълнителна заетост в земеделските стопанства“ да
наеме, следва да е на лице при въвеждане на
инвестицията в експлоатация, респективно към подаване
на заявката за окончателно плащане по сключения
административен договор.

Дата на публикуване: 10.09.2020 г.
Запитване № 39
от 26.08.2020 г.

pepa dimitrova <pdimitrova1214@gmail.com
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Здравейте,
имам следните въпроси по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“.
Земеделски стопанин физическо лице, отглежда едър
рогат добитък (крави), има поет 5 годишен ангажимент
по направление „Пасторализъм“ по мярка агроекология
по ПРСР 2014-2020 за водене на паша на животните в
природен парк поне 3 месеца в годината.
В изпълнение на този ангажимент, към датата на
подаване на проектното предложение, всички животни
на ЗП се намират на паша във временен животновъден
обект – пасище, а не в собствения постоянен ЖО –
ферма на кандидата.
Всички инвестиции в проектното предложение са
предвидени за постоянния Животновъден обект –
ферма.
1)
Допустимо ли е да включим в проектното
предложение единствено постоянният Животновъден
обект – ферма, където животните са през по-голяма
част от годината, но към момента на кандидатстване
няма животни, защото те се водят във временния ЖО?
2)
Животновъдният ни обект се намира на
територията на населено място, в рамките на което е
обевявано огнище на заразна болест, ако инвестицията
ни е в земеделска техника, която ще се използва в
животновъдния обект и за обработка на земя, за
изхранване на животните, намираща се в друго
землище, ще получим ли точки по критерии 6.1
Проекти, които се реализират в райони в по-голяма

1. Съгласно т. 6 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост
на дейностите“ на Условията за кандидатстване:
„Подпомагат се проектни предложения, включващи
дейности, които са насочени към подобряване на
производствения процес в действащи животновъдни
обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД и/или
изграждане на нови животновъдни обекти“.
По процедурата не е предвидено ограничение по
отношение на методите на отглеждане на животните, с
които се кандидатства по проектното предложение.
Във връзка с поставения въпрос, следва да имате предвид
и условията по т. 15, 16 и 17 от Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“ на Условията за
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близост до зони, в които е възникнала епизоотична
обстановка?
3)
Ако Животновъдния ни обект е в населено място
в рамките, на което е обявявано огнище на заразна
болест, но инвестицията ни е в огради на пасища в
друго землище, където пасат животните, ще получим
ли точки по критерии 6.1?
4)
При попълване на електронния формуляр в
ИСУН, в част 2 Данни за кандидата
в графа
БУЛСТАТ/ЕИК, какво следва да изберем от падащото
меню, ако кандидата е ЗП физическо лице?
Пепа Димитрова

кандидатстване.
2, 3. Виж разяснение по въпрос № 1 към запитване № 30
от 17.08.2020 г.

4. При попълване на електронния формуляр в ИСУН
2020 кандидатите имат възможност да следват Указания
за попълване на електронен формуляр за кандидатстване
и подаване на проектно предложение по процедура №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор животновъдство“ по подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
В случаите, когато кандидатът е земеделски стопанин –
физическо лице, системата позволява да бъде избрана
опция „Булстат за свободни професии (ЕГН)“.

Iva aleksandrova <iva_alexan@yahoo.com

Здравейте,
Запитване № 40
от 26.08.2020 г.

Имам въпрос, свързан с допустимите дейности по
настоящия прием по мярка 4.1:
1. Допустими ли са инвестиции във фотоволтаични
съоръжения за производство на енергия за собствено
потребление, като част от изграждането на
селскостопанска сграда за добив и съхранение на
продукцията от пчелен мед?

1. В раздел 13.1 „Допустими дейности“ на Условията за
кандидатстване не са предвидени като допустими
дейности, свързани с производство на енергия от
възобновяеми източници.
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Поздрави,
Ива Александрова
Vasil Morfov <vmorfov@gmail.com

Запитване № 41
от 26.08.2020 г.

Уважаеми дами и господа,
във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP0014.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор
Животновъдство“ отправям искане за разяснение на
следните въпроси:
1. Регистриран съм като земеделски стопанин по реда
на Наредба № 3 от 1999г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските стопани. Подготвям
инвестиционен проект по под мярка 4.1 от ПРСР като
към момента и към датата на подаване на проектното
предложение няма да съм регистриран по ЗДДС.
Възможно ли е, в Приложение 14 Основна информация
ТДИ да заявя, че кандидатствам за разходи с включен
ДДС, а ако през времето на оценка на проектното
предложение или изпълнението на проекта след
евентуалното му одобрение се наложи да се
регистрирам по ЗДДС и бих искал да си възстановя
ДДС от разходите по проекта, ще мога да подам искане
за промяна на договора за безвъзмездна финансова
помощ преди подаване на заявка за плащане като се
откажа от заявения разход за ДДС?
2. Тъй като подавам годишна данъчна декларация по
ЗДДФЛ като физическо лице, което не е търговец и на
основание чл. 29 ал.1 т.1 от ЗДДФЛ намалявам

1. Съгласно т. 3 от Раздел 14.3 „Недопустими разходи“ на
Условията за кандидатстване по процедурата не са
допустими: „Разходи за данък върху добавена стойност
(ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандидати, различни
от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от
Закона за данък върху добавената стойност.
При подаване на проектното предложение, кандидатите
имат възможност за заявят разходи с ДДС, но следва да
имате предвид обстоятелствата, описани в декларацията
съгласно Приложение № 3 към Условията за изпълнение
на одобрени проекти, която бенефициентите по
подмярката попълват при подаване на заявка за плащане
по процедурата.

2. Моля да обърнете внимание на разяснение по въпрос
№ 2 към Запитване № 23 от 07.08.2020 г.
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облагаемия си доход съответно с 60% разходи за
дейността, не съм регистриран по ЗДДС и не съставям
баланс, съответно не подавам годишен отчет до НСИ,
не мога да предоставя заверена от НСИ Справка за
заети лица за 2019 година. Нямам наети лица и
осъществявам сам земеделската си дейност. С
реализацията на проекта възнамерявам да създам едно
ново работно място. Как следва да докажа
изпълнението на критерий 3.1 Проекти, при които
изпълнението на одобрените инвестиции и дейности
води до осигуряване на допълнителна заетост в
земеделските стопанства освен с попълването на
Таблица Б от бизнес плана? В Условията за
кандидатстване в т.22.2 Методика за оценка на
проектните предложения е записано, че "При оценка по
критерия се взима предвид и увеличението на
средносписъчния брой на персонала на кандидата
спрямо годината, предхождаща година на подаване на
проектното предложение. Средносписъчният брой на
персонала на кандидата по процедурата за предходната
година се изчислява като сбор от данните за среден
списъчен брой на заетите лица, посочени в ред 1001 от
Част I, Раздел 1 от „Отчета за заетите лица, средствата
за работна заплата и други разходи за труд“ и лицата,
посочени в код 1400 и код 1600 от Част II на отчета."
Отчетът за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд е част от годишния отчет за
НСИ и е неприложим в моя случай.
С уважение,
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Васил Морфов
земеделски производител
EgosBaby <hello@egosbaby.com
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“ имам следните
въпроси:

Запитване № 42
от 26.08.2020 г.

Въпрос 1
Ние сме млекопреработвателно предприятие със
собствена ферма, като млякото се използва изцяло в
млекопреработвателното предприятие. Инвестицията е
насочена изцяло към оборудване във кравефермата. В
бизнес плана, в производствена програма приходите
ще се реализират от преработени продукти – сирене и
кашкавал, като ще се използва изцяло млякото от
кравефермата.
В Насоките за кандидатстване, т. 1, буква „а“ от Раздел
11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ е
описано, че се подпомагат проекти за инвестиции в
техните стопанства, пряко свързани с една или няколко
от дейностите по първично селскостопанско
производство и съхранение на селскостопански
продукти, получени и свързани с отглеждането на
селскостопански животни, както и подготовка на
продуктите от селскостопански животни за продажба.

1. Виж разяснение по въпрос № 3 към Запитване № 31 от
17.08.2020 г.
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В нашия случай инвестицията е изцяло насочена към
кравефермата.
Допълнително в недопустими разходи е описано:
Финансова помощ не се предоставя за дейности:
з) свързани с преработка на първични селскостопански
продукти.
Отново подчертавам, че инвестицията е насочена към
кравефермата, от която ще се добие сурово краве
мляко, което ще се вложи в собственото
млекопреработвателно предприятие. И ще се реализира
продукт в производствена програма – сирене и
кашкавал.
Моля за Вашето становище дали в гореописания
случай проектът е допустим.
Предварително благодаря,
Л. Емилова
Nikolay Baltov <nikolaybaltov1990@gmail.com

Запитване № 43
от 27.08.2020 г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с възможността за задаване на въпроси
по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008
„Целеви прием за земеделски стопани в сектор
Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“, изпращам следните такива на
вашето внимание:
1. Моля да потвърдите, че наличието на пасища и мери
не се включва към изчисляването на СПО;
2. Моля за пояснение във връзка с попълването на
Декларация
за
изчисление
на
стандартен

1. Изчисляването на стандартния производствен обем
(СПО) на стопанството на кандидата се извършва въз
основа на Таблицата за изчисление на икономическия
размер на стопанството (Приложение № 1 към Условията
за кандидатстване) и инструкциите към нея. В таблицата
се описват данните за цялото стопанство на кандидата,
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производствен обем на стопанството по образец
(Приложение № 2), т Таблица № 4.2 „УШНИ МАРКИ
НА ЖИВОТНИТЕ“ с коя таблица трябва да
кореспондира – с Таблица № 4 или с Таблица № 4.1?
Моля да потвърдите и че когато няма случаи на
унищожаване/убиване на животни, таблица №4.1 не се
попълва.
3.Моля да поясните дали при изпълнението на проект
на земеделски стопанин за закупуване само на
земеделска техника, на стойност над 300 000 лв. се
прилагат
процедурите,
предвидени
в
ПМС
160/01.07.2016 г. или друг нормативен акт? В случай,
че отговорът ви е положителен, то как можем да
приложим предварителни или окончателен договор за
доставка и договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски, като не сме провели процедура за
избор на изпълнител за доставка на предвидените
активи?
4. Моля да потвърдите, че кандидат (земеделски
стопанин), който има животновъден обект извън
територията на община, която се намира в селски
район (в случая община Кюстендил) е допустим
кандидат.
5. Моля да потвърдите, че разходи за закупуване на
трактор, косачка и челен товарач са допустими при
проект на земеделски стопанин, който се занимава с
добив на мляко.
Благодаря ви за отделеното време и внимание!

като при изчисляване на икономическия размер на
стопанството, таблицата отчита фуражен баланс за
съответното стопанство във връзка с отглежданите от
кандидата животни.
2. В Таблица 4.2 се посочват ушните марки на
животните, описани в таблица 4 и/или таблица 4.1 от
Приложение № 2 на Условията за кандидатстване.
3. Съгласно чл. 50 ал. 2 от ЗУСЕСИФ: „Процедура за
избор с публична покана се провежда, когато размерът на
предоставената безвъзмездна финансова помощ е поголям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и
прогнозната стойност за:
1. строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на
бенефициента, без данък върху добавената стойност, е
равна или по-висока от 50 000 лв.;
2. доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна
на бенефициента, без данък върху добавената стойност, е
равна или по-висока от 30 000 лв.
В допълнение, в чл. 50, ал. 3 от ЗУСЕСИФ е записано, че:
Процедура за избор с публична покана се провежда и
когато размерът на предоставената безвъзмездна
финансова помощ е равен или по-малък от 50 на сто от
общата сума на одобрения проект, ако това е изискване
на управляващия орган към бенефициента.
Във връзка с гореизложеното, предвид допустимия
размер на финансовата помощ по процедура №
BG06RDNP001-4.008, който е в размер на 50 на сто от
одобрените разходи, провеждането на процедура за избор
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Поздрави,
Николай Балтов

на изпълнител по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. е
неприложимо за кандидатите/бенефициентите.
4. Подпомагането по процедурата обхваща цялата
територия на Република България съгласно Раздел № 5
„Териториален обхват“ на Условията за кандидатстване.
Кандидатът следва да отговаря на всички условия за
допустимост, посочени в Раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“ в т.ч. условието по т. 2,
буква „в“ от съответния раздел на Условията за
кандидатстване.
5. Разходите за земеделска техника, в т.ч. за закупуване
на трактор, косачка и челен товарач попадат в обхвата на
допустимите разходи по процедурата.
Съгласно т. 15 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост
на дейностите“ на Условията за кандидатстване:
„Техническите характеристики и капацитетът на
земеделската техника, за която се предоставя
финансова помощ, трябва да съответстват на броя и
вида на животните, отглеждани в животновъдния
обект и площта на обработваната от кандидата или
членовете на групата/организацията на производители
земя, с вида на отглежданите култури и нуждите на
животновъдния обект. Кандидатът доказва това
съответствие чрез обосновка в бизнесплана, която
включва броя на животните, отглеждани в
животновъдния обект и необходимото количество
фураж за тяхното изхранването. Кандидатът
представя и обосновка за количеството растениевъдна
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продукция на база размера на площите и средните
добиви от съответните култури. Тази обосновка
подлежи на оценка от оценителната комисия по
изготвена методика съгласно Приложение № 6“.
В тази връзка, оценителната комисия определя
допустимостта на отделните разходи въз основа на
проектното предложение в неговата цялост, в т.ч. всички
приложени изискуеми документи.
VeliAgro Consult <veliagroconsult@gmail.com>

Запитване № 44
от 31.08.2020 г.

Уважаеми дами и господа,
Имам следните въпроси по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“, касаещи
Приложение № 6 - Калкулатора за земеделска техника:
Вижте отговорите на въпрос № 2 от запитване №
1. Как следва да се процедира, ако имаме следната 1.
ситуация: Съществуваща ферма притежава самоходна 22 от 07.08.2020 г., на запитване № 27 от 14.08.2020 г.
селскостопанска техника до 7 годишна възраст, която
се използва изцяло и единствено в животновъдния
обект, както и такава, която се използва и в обекта, и
извън него за обработка на площите с фуражни
култури. За улеснение давам следния пример –
притежавам един челен товарач и един трактор
/тракторът се използва и в животновъдния обект, и
извън него/. Искам да закупя по проекта по подмярка
4.1 още един трактор и още един челен товарач. Как
следва да попълня калкулатора, за да преценя дали
техниката по проекта отговаря на условията за
допустимост?
1.1. Вариант 1: Таблица 1 се попълва поотделно за
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двата вида активи.
Да попълня в Таблица 1 първо само данните за
техниката по проекта, която ще се използва изцяло и
единствено в животновъдния обект, в колона 2 само
съществуващата и до 7-годишна техника, която също
се използва само вътре в животновъдния обект, в
колона 3 само приравнените на декари животински
единици и в колона 4 – отново приравнените на декари
животински единици. После да попълня отделна, нова
Таблица 1 от калкулатора, в която да попълня вече в
съответните колони само данните за техниката, която
се използва комбинирано – нова и съществуваща,
съответно в колони 1 и 2, а в колона 3 – декарите с
площи с култури от група I плюс декарите от
приравнените животински единици, в колона 4 –
съответно ангажимента за площи земя плюс
приравнените животински единици.
1.2. Вариант 2: Таблица 1 се попълва едновременно
с данни и за двата вида активи.
В колона 1 на Таблица 1 се въвеждат сумарно данните
и за двата вида активи /този за животновъдния обект, и
този, който ще се използва в и извън животновъдния
обект/; в колона 2 се въвеждат и двата вида
съществуващи и до 7-годишни активи; в колона 3 се
въвеждат сумарно декарите с фуражни култури и
декарите приравнени животински единици; в колона 4
се въвеждат сумарно декарите приравнени животински
единици и декарите с фуражни култури, за които се
поема ангажимент за поддържане през периода на
мониторинг.
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Или пък следва да прилагаме други указания при
въпросната калкулация?
Моля за Вашите указания как следва се попълва
Таблица 1 на калкулатора /приемаме, че земеделските
култури са фуражни, т.е. от група I и са очертани в
ИСАК/ в описания по-горе случай с техника /нова и
съществуваща/, част от която се използва само вътре в
животновъдния обект, а друга – и вътре, и извън
животновъдния обект? Публикуваната ИНСТРУКЦИИ
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАЛКУЛАТОР ЗА ОЦЕНКА
НА КАПАЦИТЕТА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА не
дава яснота по поставените въпроси.
Благодаря!
ВелиАгро Консулт ЕООД

Запитване № 45
от 01.09.2020 г.

Запитване № 46
от 01.09.2020 г.

Iva Ivanova <iva1983@abv.bg>
Уважаеми дами и господа, Имам следния въпрос по
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008
„Целеви прием за земеделски стопани в сектор
Животновъдство“: Допустима ли е инвестиция за
доставка и монтаж на автономна фотоволтаична
(соларна) система за захранване дейността на
собствена животновъдна ферма?
С уважение, И. Иванова
АГРО ЕКОПРОДУКТИ ООД <agroeco@abv.bg>

Виж отговора на запитване № 40 от 26.08.2020 г.

Уважаеми дами и господа,
Имам следните въпроси по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
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стопани в сектор Животновъдство“:
1. Имам следната ситуация: Кандидатът е ЮЛ- 1. и 2. Вижте отговора на въпрос № 3 от запитване № 31
земеделски производител, което има и животновъден от 17.08.2020 г.
обект, регистриран по чл. 137 от ЗВМД. Кандидатът
отглежда животни млечни породи като преработва
цялото
количество
прясно
мляко
собствено
производство. В този смисъл, моля за Вашите указания
допустимо ли е в Таблица 3 „Производствена
програма“ на бизнес плана по проекта да се заложат
приходите от реалните реализирани крайни продукти,
които са продукти, получени от преработката на
изцяло собствено прясно мляко – като сирене, кисело
мляко, кашкавал? В тези именно продукти е и
добавената стойност на произведения първичен
земеделски продукт.
2. В случай че отговорът по предходния въпрос е, че в
Таблица 3 на бизнес плана се залагат приходите само
от първичния селскостопански продукт /т.е. прясното
мляко/, то моля да отговорите на каква продажна цена
следва да се заложи млякото в такъв случай като имате
предвид, че то се завежда в счетоводството на
кандидата на себестойност, т.е. няма как да се заведе с
печалба, тъй като надценката се калкулира към
себестойността на крайния, преработения продукт
/сирене, кисело мляко, кашкавал, др./. Ако прясното
мляко се заложи на себестойност в Таблица 3, то няма
да има печалба по проекта, с която да се откупи
инвестицията, а и това не би отговаряло на
действителното положение на нещата, тъй като
печалбата от суровото мляко е калкулирана в
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продажната цена на преработените крайни продукти.
Ако пък се добави надценка към цената на суровото
мляко, то тя няма да бъде подкрепена с фактури за
реализация на прясно мляко, а с фактури за реализация
на преработен краен продукт от прясно мляко и остава
неяснотата ще се приеме ли това от Държавен фонд
„Земеделие“ при евентуална проверка за изпълнение на
показателите на бизнес плана и по-конкретно
заложените в Таблица 3 при една евентуална проверка
след плащане по проекта.
3. Тъй като цялото количество сурово мляко отива за
преработка в собствената мандра на кандидата, а не се
продава, съответно не се изготвят фактури за него, на
база какви документи се извършва проверка за
изпълнение на бизнес плана след окончателно плащане
в частта постигане на показателите за цена на
реализираните готови продукти, ако те са „сурово
мляко“? Как процедира Разплащателна агенция в
такива случаи? Кои документи проверява по
отношение изпълнението на приходната част, когато
земеделският производител преработва цялата си
първична земеделска продукция?
Благодаря в аванс за отговорите Ви!
Васил Христов,
Управител на "Агро екопродукти " ООД

3. Съгласно т. 2, буква „з“ от Раздел 13.3 „Недопустими
дейности“ по процедурата не се предоставя финансова
помощ за дейности, свързани с преработка на първични
селскостопански продукти.
В случай че инвестиционните разходи по проекта не са
свързани с преработка на първични селскостопански
продукти, то същите са допустими (ако отговарят на
всички останали критерии за допустимост). В този
случай кандидатът следва да посочи в бизнес плана
произвеждания краен продукт, било то и преработен
такъв. В този случай, кандидатът освен, че задължително
обосновава обема на добивите по видове животинска
продукция в таблица 5.2, следва да посочи и
количеството собствена животинска продукция, която се
използва за производството на крайния (преработен)
продукт. При оценка на изпълнението на показателите от
бизнес плана след плащане Разплащателна агенция ще
проверява заложените показатели от ползвателя и
одобрени от ДФЗ.
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Дата на публикуване: 11.09.2020 г.
Iva Ivanova <iva1983@abv.bg>
Уважаеми дами и господа, Имам следния въпрос по
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008
„Целеви прием за земеделски стопани в сектор
Животновъдство“: Допустимо ли е прикаченият
инвентар (косачка, сеносъбирачка, балирачка), към
планиран за закупуване трактор за нуждите на
животновъдната ферма, който няма да е предмет на
Запитване № 47
инвестицията, за която се кандидатства за
от 03.09.2020 г.
подпомагане по проекта, но е необходим за
дейността на фермата и ще бъде описан 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." да бъде втора употреба.
С уважение, И. Иванова
teodora petrova <tedi_stefan_stefi@abv.bg>
Здравейте,

Запитване № 48
от 03.09.2020 г.

Съгласно т. 1 от раздел 14.3 от условията за
кандидатстване, недопустими за финансиране са разходи
за закупуване и/или инсталиране на оборудване, машини и
съоръжения втора употреба.
Посоченото условие не се отнася за разходите , 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.

Във връзка с Процедура чрез подбор № По настоящата процедура чрез подбор на проектни
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски предложения не е предвидено подпомагане на инвестиции,
стопани в сектор Животновъдство“, имам следния свързани с напояване.
въпрос:
Поливна система, която ще се използва за поливане
на фуражни култури, с които ще се хранят
животните в стопанството, допустим разход ли е и
попада ли към т. 3. Разходи за закупуване,
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включително чрез финансов лизинг, и/или
инсталиране на нови машини, съоръжения и
оборудване, необходими за подобряване на
земеделския производствен процес, включително за
опазване компонентите на околната среда от раздел
14.1 Допустими разходи от Указанията за
кандидатстване.

Запитване № 49
от 03.09.2020 г.

Благодаря Ви предварително!
С уважение: Стефан Петров
Млад Фермер mlad_fermer@abv.bg
Здравейте,
Фирмата ми е създадена в края на 2019 г., а през
2020 г. март регистрирах животновъден обект по
чл.137. Реално имам дейност от няколко месеца.
Животните ми са регистрирани в ИСАК.
Все още нямаме приходи от субсидии, тъй като те се
изплащат най-рано през месец ноември, но този
месец имам продажба на 7 телета.
Съгласно Условията за кандидатстване, ако
кандидат е юридическо лице е необходимо да има
получени за предходната или текущата финансова
година приход от земеделски дейности или участие
и подпомагане по схемата за единно плащане на
площ, включително приход от получена публична
финансова
помощ,
директно
свързана
с
извършването на тези дейности, или приход от
преработка на земеделска продукция или услуги,
директно свързани със земеделски дейности, или
получена публична финансова помощ;

1. Моля да обърнете внимание на условието на т. 14 от
раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от
Условията за кандидатстване, а именно: „Изискването по
т. 2, буква „аа“ не се прилага за кандидати с проектни
предложения, които ще се реализират на територията на
селски район и които са създадени до 1 година преди
датата на подаване на проектното предложение.“ Когато
кандидатът не попада в цитираното изключение, то към
проектното предложение следва да се представи
попълнено Приложение 15 „Справка–декларация за
приходите от продажби от земеделска дейност,
производство на преработена земеделска продукция и
услуги, директно свързани със земеделската дейност за
предходна финансова година или последен приключен
междинен период в годината на кандидатстване“, с данни,
съответстващи на реализираните от дружеството –
кандидат приходи.
2. В условието на т. 2, буква „аа“ от раздел 11.1. от
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1. Въпросът ми е, ако съм получил първите приходи Условията за кандидатстване по процедурата не е
на фирмата ми от продажба на телета през месец предвидено изискване за минимален размер на приходите
септември 2020 г. и ги декларирам в Приложение 15 от земеделска дейност.
- Справка – декларация за приходите от продажби от
земеделска дейност, допустим кандидат ли съм по
тази процедурата?
2. Ако съм допустим кандидат, има ли някакво
изискване за минимален получен приход за
текущата финансова година?
Поздрави
Млад Фермер mlad_fermer@abv.bg
Запитване № 50
от 07.09.2020 г.

Кандидатите физически лица, които заявяват
разкриване на нови работни места, но не са
представили пред НСИ отчет за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за
труд за предходната спрямо кандидатстването
календарна година, могат ли да представят Справка
за актуално състояние на всички трудови договори
(включително по електронен път), издадена от
Националната агенция по приходите?

Запитване № 51
от 08.09.2020 г.

iva_alexan@yahoo.com
Здравейте, моля за отговор на следните въпроси,
свързани с калкулатора на земеделска техника:

Съгласно т. 3 от Раздел 24.2 „Списък с документи,
доказващи съответствие с критериите за оценка на
проекти“ на Условията за кандидатстване е предвидено в
случаите, когато кандидатът заявява точки по критерий за
оценка 3.1 да представя: „Заверено копие от НСИ на Отчет
за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд (за нефинансови предприятия съставящи
баланс) или Справка заети лица (за нефинансови
предприятия несъставящи баланс) за 2019 година“.
Посочените документи са включени в Условията за
кандидатстване съгласно изискванията към кандидатите,
уредени в чл. 20 от Закона за статистиката.
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Бихме искали да кандидатстваме само за трактор
175 кс. агрегиран с челен товарач, който ще се
използва само в рамките на животновъдния обект
за почистване, ринене, товарене, разтоварване и
зареждане на смесителен вагон и агрегиране с
хранително ремарке за раздаване на фуража за
животните. В стопанството имаме налични 99
млечни крави и 30 животни над 6 месеца и под 2
години.
Приравнени към култури група 1, калкулатора
показва 1170 дка. В стопанството има още един
трактор на 6 годишна възраст, който се използва
изцяло
за
растениевъдната
дейност
на
стопанството, с мощност 136 к.с.
Въпроси:
1. Залага ли се в колона В колона 2: „Мощност
на наличната самоходна техника в (к.с.)”
тракторът, който няма да се използва за
животновъдната дейност независимо, че ще
кандидатстваме за трактор, който ще извършва
само
и
единствено
дейности
в
самия
животновъдна обект и няма да извършва дейности
по растениевъдна дейност?
2. В този случай, предвид това, че трактора няма
да се използва за растениевъдна дейност какво
залагаме в колона 3: „Използвани земеделски
площи с култури от група I1(дка)“:
- всички земеделски площи в стопанството
всички земеделски площи в стопанството +
декарите приравнени от наличните животни в

1. В колона 2: „Мощност на наличната самоходна техника
в (к.с.)”: се въвежда сбора на номиналната мощност на
цялата налична самоходна техника в стопанството,
произведена преди по-малко от 7 години към датата на
подаване на проектното предложение, която се ползва
основно за култури от група I.
2. В колона 3: „Използвани земеделски площи с култури
от група I (дка)“: се въвежда сбора на всички използвани
земеделски площи с култури от група I (дка) в
стопанството. В конкретния случай това е сборът от
всички земеделски площи с култури от група I в
стопанството и приравнената площ с култури от група I
(размерът на площите, получен след приравняване на броя
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стопанството
само декарите приравнени от наличните
животни в стопанството
3.
Какво залагаме в колона 4: „Общ размер на
земята по проекта посочена в таблица 4.1 от
бизнесплана с култури от група I1 (дка)“ предвид
това, че трактора ще се използва само в рамките
на животновъдния обект и няма да се обработва
земя, която да имаме задължение да поддържаме:
само декарите приравнени от наличните
животни в стопанството или друго?

на животните в дка).

4.
В случай на кандидатстване за земеделска
техника само за животновъдния обект, има ли
поставено ограничение от максимум 110 кс.
независимо какъв брой животни има в
стопанството?
Задаваме въпроса, тъй като изследвайки логиката
на калкулатора за да направим точна преценка на
допустимостта на земеделската техника се
получава така, че независимо от боря на животни
спрямо желаната земеделска техника и без да
залагаме, стопанисването на земя, калкулатора
винаги показва „НЕ“ над 110 кс.
Т.е., няма никаква разлика дали имаш 30 или 1000
животни. Още повече, ако имаш например челен
товарач 50 кс. под 7 г. възраст и искаш да закупиш
трактор за отглеждането на животните (без да
стопанисваме никаква земя) – 300 млечни крави,
калкулатора не разрешава да се вземе трактор по-

4. Няма поставено такова ограничение. Моля, следвайте
инструкциите по точка 1, 2 и 3.

3. В колона 4: „Общ размер на земята по проекта
посочена в таблица 4.1 от бизнес плана с култури от група
I (дка)“ следва да се въведе приравнената площ с култури
от група I (размерът на площите, получен след
приравняване на броя на животните в дка).
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мощен от 60 кс. Трактор с мощност 60 кс. е крайно
несъпоставим и непотребен към подобен размер
на стопанството.
Моля за конкретни отговори като сме наясно, че
трябва да отговаряме на всички други условия и
последната дума по оценката на проектното
предложение има комисията за оценка.
Дата на публикуване: 16.09.2020 г.
Nikolay Baltov nikolaybaltov1990@gmail.com
Уважаеми дами и господа,

Запитване № 52
09.09.2020 г.

Във връзка с възможността за разяснения по
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008
„Целеви прием за земеделски стопани в сектор
Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ на Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. ви моля за
отговори и пояснения по следните въпроси:
1. В поле „Сума на инвестицията“ от раздел „Обща
информация на бизнес лана“ фигурира следното
указание „(без общите разходи (т. 3, б. "з" от Раздел
14.1
"Допустими
разходи",
свързани
с
инвестицията)“. Посоченият текст не съответства на
условията на кандидатстване, доколкото в раздел
14.1 към т. 3 няма съпътстващи текстове. Текстът
кореспондира по-скоро с раздел 14.2. Моля, за

1. В съответното поле се попълва общия размер на
инвестиционните разходи по проектното предложение без
да се включват общите разходите по т. 9 от Раздел14.1
„Допустими разходи“ на Условията за кандидатстване.
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пояснение във връзка с разминаването.
2. Моля, за пояснение относно това каква
информация се изисква в колона „Б“ (Техническа
спецификация) в „Таблица 1. Предмет на
инвестицията, за която се кандидатства за
подпомагане по проекта“.
3. Моля, да потвърдите/поясните следното по
отношение на информацията в Таблица 1. Предмет
на инвестицията, за която се кандидатства за
подпомагане по проекта:
3.1
В колона „Д“ „Единична цена“ се въвежда
крайната сума на актива с преизчислен курс от евро,
когато е приложимо. Например – имаме 1 актив,
чиято единична стойност е равна на 100 000 евро
следователно в полето от колоната трябва да
фигурира сума от 195580,00 лв. (по курс 1,9558)
3.2
В поле стойност крайната стойност на
актива/активите ли трябва да се въведе или
стойността на валутния курс?
3.3 В поле „други“ се попълва финансирането, което
осигурява ПРСР.

4. Моля, да потвърдите, че Таблица 2 не е
задължителна за попълване, ако не се предвиждат
инвестиционни разходи, за които не се кандидатства
за подпомагане, но са част от цялостния обект на

2. В колона „Б“ на Таблица 1 от Бизнес плана за всеки
актив се посочва техническа спецификация с посочени
минимални параметри или описание и/или марка и модел
на активите, в съответствие с Таблицата за заявените
разходи от Приложение 14 към Условията за
кандидатстване.

3.1. В колона „Д“ на Таблица 1 от Бизнес плана се посочва
единичната цена на актива в лева. Когато единичната цена
е в друга валута, то в колона „Д“ се попълва
преизчислената цена в лева, а в поле извън таблицата се
указва използвания за преизчислението курс на
съответната валута спрямо лева.
3.2. В колона „Е“ на Таблица 1 от Бизнес плана се посочва
стойността на актива в лева като произведение от
посоченото количество и единична цена за конкретния
актив. Също така вижте отговора на въпрос 3.1.
3.3. Не. В колона „И. Други (%)“ се нанася осигуреното от
кандидата финансиране (в %) с произход, различен от
собствени средства на кандидата (колона „Ж“) и банков
кредит (колона „З“). Също така следва да имате предвид,
че сумата от колони „Ж“, „З“ и „И“ на всеки ред от
Таблица 1 следва да е равен на 100%.
4. Таблица № 2 се попълва само в случаите, когато има
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
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инвестицията и без тях обектът не може да бъде
завършен и/или да функционира самостоятелно.
5. Моля, да потвърдите, че при проекти, които не
включват СМР бизнес планът се прави за 5, а не за
10 г.
6. Моля, да поясните дали Таблица 10 и Таблица 11
от бизнес плана се попълват, в случай че не се
предвижда лизинг, заем или друго външно
финансиране.

7. Моля, да поясните дали Таблица 15 се попълва от
кандидати, които са земеделски стопани.

8. Ако решим да прикачваме документи като
обосновка за данните от бизнес плана, как да ги
прикачим в ИСУН, като няма поле, което да указва,
че прикачваме точно такива документи (напр.
„други документи“ или „документи за бизнес план“
и т.н.)

и/или да функционира самостоятелно.
5. Съгласно т. 7 от Раздел 13.2 от Условията за
кандидатстване бизнес планът се разработва „за 5-годишен
период, а в случаите на инвестиции за извършване на
строително-монтажни работи – за 10-годишен период“.
6. Съгласно указанията по Таблица 10 „Кандидатът
прави погасителен план на привлечените средства,
свързани с проекта.“ с допълнително пояснение – „В
случай, че кандидатът ползва приходите от дейността,
описана в бизнес плана, за погасяване на други кредити
извън тези, свързани с проекта, той следва да включи и
погашенията по тях в Таблица 10.“ В Таблица 11
съгласно
инструкциите
„Кандидатът
описва
съществуващите и прогнозните разходи за лихви
поотделно за всички кредити, описани в Таблица 10.“
7. В Таблица 15 „Прогноза за Нетните парични потоци на
другите дейности (в лева)“ от Бизнес плана се попълват
приходите, разходите и т.н., съгласно указаното в самата
таблица, от всички други дейности на предприятиетокандидат, които не са свързани с дейността, в която се
инвестира.
8. Документите, които се прилагат в ИСУН към формуляра
за кандидатстване са изрично изброени в Условията за
кандидатстване. За обосноваване на данните за продажни
цени, добив, прираст и т.н. са предвидени изрични полета
под съответната таблица в бизнес плана. При
необходимост, в Раздел 12. „Прикачени електронно
подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване в
ИСУН, от падащото меню „Вид“ може да се избере
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документ „Бизнес план“ колкото пъти е необходимо, да се
опише конкретния вид на документа в поле „Описание“ и
да се прикачи желания файл.
9. Съгласно т. 10 от Приложение № 19 към Условията за
кандидатстване, Раздел 10 „План за външно възлагане“ от
Формуляра за кандидатстване в ИСУН се попълва в
случай, че е приложимо за кандидата и проектното
предложение.

9. Във връзка с подготовка на проектно
предложение,
което
включва
разходи
за
селскостопанска техника (закупуване на трактор) и
разходи за консултантски услуги, за които разходи
има предварително сключени договори и не се
възлагат по реда на ЗОП, трябва ли да се попълва т.
10 от формуляр за кандидатстване – план за външно
възлагане?
10. В проекта трябва ли да се залагат и описват 10. Поставеният въпрос е неясен. Допустимите за
дейности за организация и управление и подпомагане дейности са описани в Условията за
информация и комуникация?
кандидатстване, а по отношение на дейностите за
информираност следва да се съобразите с изискванията,
Благодаря за отделеното време и внимание!
посочени в Условията за изпълнение на проектите по
настоящата процедура за подбор.
С Уважение,
Николай Балтов

Запитване № 53
от 09.09.2020 г.

pepa dimitrova pdimitrova1214@gmail.com
Въпрос
по
Процедура
чрез
подбор
№
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“.
Здравейте, в проектното си предложение ще включа
единствено разходи за закупуване на земеделска
техника. Тази земеделска техника ще се изполва
както в ЖО, така и за производство на растителни
продукти, само за изхранване на наличните животни
в ЖО. Техниката ще местодомува в Животновъдния

В поле „Местонахождение (Място на изпълнение на
проекта)“ от Раздел „Основни данни“ от Формуляра за
кандидатстване , под местонахождение се има предвид
място на изпълнение на проекта и следва да попълните
информация на ниво „Населено място“. В случай, че
дейностите ще се извършват в повече от едно населено
място, чрез бутон „Добави“ се зареждат съответните
населени места.
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обект.
Животновъдния обект и обработваемата земя се
намират в две различни землища (населени места).
Въпрос: при попълване на електрония формуляр в
част Основни данни, точка "Местонахождение
(място на изпълнение на проекта)" трябва ли да
запишем и двете землища (населени места) или само
това на Животновъдния обект?
Пепи Димитрова
Ivan Valkov i_valkov@abv.bg
Здравейте,

Запитване № 54
от 09.09.2020 г.

Във връзка с обявената процедура за подбор на Вижте отговора на запитване № 48 от 03.09.2020 г.
проектни предложения Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ на Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
бих искал да задам следния въпрос:
Моля да уточните, дали по процедурата са
допустими разходи за съоръжения за напояване на
земеделски площи, предназначени за производство
на селскостопански култури за изхранване на
животните, отглеждани от кандидата и включени в
проектното
предложение.
Напояването
на
фуражните култури ще повиши добивите и
качеството на произведения фураж и съответно ще
подобри земеделско-производствения процес. В тази
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връзка бих желал да попитам, дали съоръженията за
напояване попадат в обхвата на раздел 14.1.
Допустими разходи, т. 2: „Разходи за закупуване,
включително чрез финансов лизинг, и/или
инсталиране на нови машини, съоръжения и
оборудване, необходими за подобряване на
земеделския производствен процес, включително за
опазване компонентите на околната среда.“
Поздрави,
Организации на производители groups@noka.bg
Във връзка с поставени от нас въпроси за разяснения
по
открита
процедура
чрез
подбор
№
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1
„Инвестиции
в
земеделски
стопанства“
и
публикувани Ваши отговори, моля да дадете
допълнителни разяснения, а именно:
Запитване № 55
от 09.09.2020 г.

По отношение на Запитване № 31 от 17.08.2020 г. на
НОКА и по-конкретно въпросите по т. 1 и т. 2,
касаещи коректното попълване на бизнес плана, в
частност на таблици 5.1 и 5.2 при кандидат
група/организация на производител, бихме искали
да поясните дали в таблиците следва да се попълнят
данни за всички отглеждани животни и площи от
всеки един член на кандидата, с които участва в
групата/организацията или могат да се попълнят
данни само за животните и площите, с които се
обосновава капацитета на закупуваното оборудване

Във връзка с поставеният въпрос следва да имате предвид
отговора на въпрос № 2 от запитване № 31, като в
допълнение правим следното уточнение: в Таблица 5.1 и
Таблица 5.2 се записват данните за животните, а в Таблица
4 се описват площите, които служат за обосновка на
капацитета на включеното в проекта оборудване и които
кандидатът се задължава да поддържа по проекта в
периода на мониторинг.
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и които кандидатът се задължава да поддържа по
проекта в периода на мониторинг?

Запитване № 56
от 09.09.2020 г.

-ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ
членове на НОКА
pepa dimitrova pdimitrova1214@gmail.com
Здравейте,
имам следния въпрос по Процедура чрез подбор № Вижте отговора на запитване № 50 от 07.09.2020 г.
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“.
За да се завят точки за създаване на допълнителна
заетост се изискв заверено от НСИ копие на Отчет
за заетите лица, средствата за работна заплата и
други разходи за труд (за нефинансови предприятия
съставящи баланс) или Справка заети лица (за
нефинансови предприятия несъставящи баланс) за
2019 година.
Практиката е че за земеделски производители
физически лица,с НПР 60%, не се подава никаква
информация към НСИ при което НСИ, няма как да
завери документ, който не е подаден към нея. В тази
връзка се ограничава възможността за заявяване на
точките за персонал
Допустимо ли е подаване на Справка за заетите лица
заверена от НАП или някакъв друг документ?
Пепи Димитрова
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