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№, дата на 

получаване 

 

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

№ 1,  

26.11.2021 г. 

Nikolai Dimitrov dr.niksand@gmail.com 

 

Здравейте, 

 

Имам въпрос относно кандидатстване по мярка 6.1. Бихте ли 

ми разяснили какво точно означава: 

 

" 1. 2. Към датата на подаване на проектното предложение 

кандидатите трябва да: 

1.2.1. са регистрирани за първи път като земеделски стопани 

по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и 

поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, 

бр. 10 от 1999 г. );" 

Колко време назад се гледа първата регистрацията като ЗП? 

Ако съм регистриран като ЗП от 36 месеца допустим ли 

съм? Също така ако съм бил регистриран преди 20 месеца, 

прекъснал съм си регистрацията преди 10 месеца и сега пак 

се регистрирам като ЗП ще съм допустим ли по мярката? 

Никъде в критериите за кандидатстване не открих изискване 

за времето назад, което ще се гледа за регистрацията на ЗП. 

Благодаря предварително! 

 

Съгласно т. 1.3. от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване „Условията по т. 1.2.1. и т. 1.2.2. се 

считат за изпълнени, когато проектното 

предложение е подадено не по-късно от 24 месеца, 

считано от датата, на която е настъпило първото 

от посочените в т. 1.2.1 и т. 1.2.2 събития.“.  

В случаите, посочени в конкретно поставения въпрос 

Ви информирам, че ако сте регистриран като 

земеделски производител от 36 месеца, Вие не 

отговаряте на изискванията, посочени в раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване. 

В допълнение, по втората част на Вашия въпрос, ако 

сте регистриран за първи път като земеделски 

производител преди 20 месеца, то Вие сте допустим 

за кандидатстване по подмярката, но следва да имате 

предвид, че окончателно решение по оценка на 

проектните предложения се взима от Оценителната 

комисия, която ще разполага с цялата необходима 

mailto:dr.niksand@gmail.com
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информация. 

№ 2, 

30.11.2021 г. 

yosif_penishev@abv.bg  

 

Моля за подробно разяснение на Приоритет 2 - Проекти 

осигуряващи устойчиво развитие на земеделското 

стопанство с Критерии за оценка Проектни предложения от 

кандидати със земеделски стопанства с по - висок 

производствен обем от Раздел 22.1 "Критерии за подбор на 

проектни предложения". Кои са културите с по - висок 

производствен обем? Коя е границата за да се счита по - 

висок производствения обем? Дайте дефиниция за 

стопанства с по - висок производствен обем? 

В т. 3 от раздела 22.2 „Методика за оценка на 

проектните предложения“ от Условията за 

кандидатстване е разписан метода по които се 

изчисляват точките по приоритет 2 от раздел 22.1 

„Критерии за подбор на проектни предложения“ от 

Условията за кандидатстване. 

За определяне броя точки, които един кандидат би 

получил по критерий за подбор № 2, се взима 

предвид икономическият размер на земеделското 

стопанство към момента на кандидатстване, измерен 

в Стандартен производствен обем (СПО). 

Изчислението на икономическия размер, измерен в 

СПО е съгласно Приложение № 2 и инструкцията 

към него, което е част от документите към Условията 

за кандидатстване.  

Точките по критерия за оценка се получават, като 

изчислената стойност на СПО (съгласно Приложение 

№2) на цялото земеделско стопанство се умножава 

по коефициент 0,00125, но не повече от 20 точки, 

като максимален брой точки по критерий 2 могат да 

получат земеделски стопанства с максимално СПО 

от 16 000 евро. 

№ 3, 

02.12.2021 г. 

newscience.ltd@gmail.com 

Здравейте, 

Допустимо ли е кандидат, отговарящ на всички останали 

 

В насоките за кандидатстване няма изискване 

планираното увеличение на земеделското 

mailto:yosif_penishev@abv.bg
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условия, да докаже СПО с трайни насаждения, за които има 

сключен минимум 5-годишен договор за наем, но 

увеличаването на икономическия размер на стопанството 

спрямо първоначалния размер с най-малко с левовата 

равностойност на 4000 евро, да бъде с животни. Към 

момента кандидатът не стопанисва животни, но планира да 

го направи. 

С уважение 

стопанство, в съответствие с т. 1.3.2 и т. 1.4.2 от 

раздел 13.1 от условията за кандидатстване, да бъде 

със същите видове култури и/или животни, с които е 

доказан първоначалният икономически размер на 

стопанството, измерен в СПО. 
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Публикувано на 31.01.2022 г. 

№, дата на 

получаване 

 

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

№ 4,  

06.12.2021 г. 

Уважаеми Дами/Господа, 

 

По процедурата само със собствен електронен подпис ли се 

подава проектно предложение? В списъка с документи, 

които се подават на етап кандидатстване, не е предвидено 

пълномощно за подаване на проекта. 

 

С уважение, 

Ф****** Г****** 

 

Съгласно т. 2 от раздел 23 „Начин на подаване на 

проектните предложения/концепциите за проектни 

предложения:“ от Условията за кандидатстване „С 

квалифициран електронен подпис, наричан по-

нататък „КЕП“, кандидатът подписва единствено 

електронния формуляр, което удостоверява 

достоверността на всички приложени документи. 

Кандидатът подписва формуляра с валиден КЕП 

към датата на кандидатстване с титуляр и автор - 

физическото лице, което е представител на 

кандидата или КЕП с титуляр кандидата, като 

автор на подписа в този случай следва да е 

представителя на кандидата.“. 

Единствените случаи, в които кандидатът би могъл 

да бъде представляван от упълномощено лице са 

посочените в т. 4, буква „а“ и т. 15 от раздел 21.1 

„Оценка на административно съответствие и 

допустимост“.  

№ 5, 

11.12.2021 г. 

И. Гогов *****@abv.bg 

 

Преценката за съответствие с критерий за оценка № 

5 от раздел 22.1 „Критерии за оценка на проектни 

mailto:gogov_81@abv.bg
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Здравейте! Моля за отговор на следния  въпрос, касаещ 

придстоящето ми кандидатстването ми по Процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова 

помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие 

на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Въпрос 1: Критерий за подбор на проектни предложения 5  

предвижда присъждане на точки за „Проектни предложения 

с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, 

като - иновативни производствени технологии, цифрови 

технологии за производство и организация в селското 

стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в 

селскостопанското производство, включително напоителни 

системи и подходи приложени чрез Европейското 

партньорство за иновации”. Ще ми се признае ли 

предвиденото от мен  придобиването на фреза с която да 

модернизирам своето стопанството за инвестиция попадаща 

в обхвата на иновативни за стопанството технологии 

съгласно Приложение № 10 тъй като към монета аз не 

разполагам със собствена, а тя ще допълва и модернизира 

притежаваният от мен трактор подобрявайки процеса по 

производство? Към настоящият момент аз нямам фреза. 

предложения“ от Условията за кандидатстване (УК) 

се извършва съгласно т. 8 от раздел 22.2 „Методика 

за оценка на проектните предложения“ от УК: 

„Приоритет по критерий за оценка № 5 получават 

проектни предложения, при които в т. 1В 

„Инвестиции, които попадат в обхвата на 

иновативни за стопанството технологии съгласно 

Приложение № 10“ от раздел III. „Програма за 

развитие на стопанството“ от бизнес плана е 

предвидено придобиването на инвестиции посочени в 

Приложение № 10 към датата на подаване на 

искане за второ плащане по проектното 

предложение“. Посочената в запитването Ви 

инвестиция е извън обхвата на Приложение № 10 

„Списък на инвестиционни разходи, допринасящи 

към изпълнение на целите на Инструмента NGEU“. 

№ 6, 

12.12.2021 г. 

Млад Фермер  mlad_fermer@abv.bg 

Здравейте,  

Имам следните въпрос по процедура № BG06RDNP001-
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6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски 

стопани“:  

 

Стопанството ми е над 10 000 Евро СПО.   

Съгласно раздел  24.1. Списък с общи документи, докуемнт 

№2 е описано,че се предствя "Копие от документ за 

собственост на земя и/или земеделска земя, и/или копие от 

влязъл в сила договор за наем, вписан в службата по 

вписванията към съответния районен съд и/или копие от 

вписан в службата по вписванията към съответния районен 

съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХГ 

договор за аренда, с минимален срок пет години, като е 

допустимо не повече от 24 месеца от срока да е изтекъл към 

датата на подаване на проектното предложение"  

Описано е, че тези документи са (Приложими за формиране 

на минималния икономически размер на стопанството от 8 

000 евро СПО); 

Също така за документ №3 е посочено: "Документи, 

удостоверяващи право на ползване с регистрирано в 

общинската служба по земеделие правно основание, извън 

представените по т. 2." 

 

Въпросите ми са:  

Към проектното предложение трябва ли да приложа всички 

договори за наем или само тези, които доказват минимума 

от 8000 Евро СПО? 

 

 

В условията за кандидатстване са изрично посочени 

изискванията, които се отнасят за земята, която 

формира минималния икономически размер на 

земеделското стопанство на кандидата, измерен в 

СПО.  

Съгласно т. 1.5 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ към УК „Договорите 

за наем и/или аренда по т. 1. 2. 4. и 1. 2. 5., включени 

при определяне на изискуемия минимален 

икономически размер на стопанството от 8000 евро 

СПО, трябва да са: 

1. 5. 1. влезли в сила към датата на подаване на 

проектното предложение; 

1. 5. 2. с минимален срок на действие пет години, 

като към датата на подаване на проектното 

предложение може да са изтекли не повече от 24 

месеца от срока.“. 

 

Съгласно т. 1.6 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ към УК, цялата 

налична в земеделското стопанство земя трябва да се 

стопанисва от кандидата с регистрирано в 

общинската служба по земеделие правно основание 

за ползване през целия период (за земеделски 
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Също така правни основания само за минимума от 8000 

Евро СПО ли трябва да имам или за цялата налична земя в 

стопанството към момента на кандидастване? 

Договорът за наем на животновъдният обект допустимо ли е 

да 5 годишен, но към днешна дата да са изтекли от него 12 

месеца? 

 

Благодаря! 

площи), считано от датата на подаване на проектното 

предложение до изтичане на пет години от датата на 

сключване на административния договор. 

Изискването за регистриране в общинската служба 

по земеделие не се отнася за имот/тите, попадащи в 

границите на урбанизирани територии, както и за 

имот/и върху които са разположени 

животновъден/ни обекти и на тях не се отглеждат 

култури, които участват при формиране на СПО. 

 

В допълнение, Ви информираме, че ако договорът за 

наем на животновъдния обект е с минимален срок на 

действие пет години и от него са изтекли 12 месеца, 

то този договор отговаря на изискванията по т. 1.5 от 

раздел 11.1 от УК. В заключение, следва да имате 

предвид, че окончателно решение по оценка на 

проектните предложения се взима от Оценителната 

комисия, която ще разполага с цялата необходима 

информация. 

№ 7, 

13.12.2021 г. 

*****@gmail.com  

Допустим кандидат ли е ЮЛ ЕООД, което е регистрирано 

като Земеделски производител през 2021, ако собственика 

на това ЮЛ е регистриран Земеделски производител (като 

физическо лице) от повече от 36 календарни месеца преди 

датата на подаване на проектното предложение? 

Съгласно т 2. от раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите:“ от УК „Не се 

считат за изпълнени условията на т. 1.2.1. и т. 1.2.2 

от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“, когато някое от събитията е 

настъпило по-рано от 24 месеца от датата на 

подаване на проектното предложение по отношение 

mailto:boburanov.todor@gmail.com
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на: 

2.1. юридическо лице, чийто мажоритарен дял от 

капитала се притежава/се е притежавал от 

кандидат по т. 1, както и в случаите, в които е 

имал качеството на управляващ и представляващ 

юридическото лице и/или 

2.2. едноличния собственик на капитала на 

кандидата ЕООД или физическото лице - 

собственик на кандидата едноличен търговец, и/или 

2.3. едноличен търговец, чието предприятие се 

притежава/се е притежавало от кандидат по т. 1.“ 

Предвид цитираните условия, кандидат юридическо 

лице, чиито едноличен собственик на капитала е 

физически лице, регистрирано по реда на Наредба № 

3/1999 год. по-рано от 24 месеца от датата на 

подаване на проектното предложение, не отговаря на 
критериите за допустимост на кандидатите. 

№ 8, 

14.12.2021 г. 

H. Todorov  ***@abv.bg  

Здравейте, искам да попитам мога ли да кандидатствам по 

мярка 6.1 като СПО на стопанството ми се формира от 21 

дка винени лозя и 20 дка костилкови овощни и дали ще 

получа точки за приоритетен сектор плодове и зеленчуци?   

 

 

Допустими за подпомагане са кандидати които 

отговарят на изискванията на раздел 11. „Допустими 

кандидати“ от УК. 

Точки по критерий за оценка „Проекти за дейности, 

които се изпълняват в чувствителни сектори“ 
получават проектни предложения, при които в 

земеделското стопанство на кандидата към датата на 

mailto:hristiqntodorov@abv.bg
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подаване на проектното предложение се отглеждат 

животни от сектор „Животновъдство“ и/или култури 

от сектор "Плодове и зеленчуци", посочени в 

Приложение № 7от УК. Съгласно Приложение № 7 

„винени лозя“ не са култура от чувствителен сектор 

„Плодове и зеленчуци“ за получаване на приоритет. 

По отношение на „костилкови овощни“, в 

Приложение № 7 се съдържа списък с овощни 

видове, за които проектното предложение би 

получило предимство. По зададения въпрос, не може 

да се предостави еднозначен отговор, тъй като не е 

уточнен вида на „костилковите овощни видове“, 

които отглеждате в стопанството Ви.  

 

№ 9, 

14.12.2021 г. 

С. Господинова ***@abv.bg 

Здравейте! 

Желая да кандидатствам по подмярка 6.1 по процедура чрез 

подбор BG06RDNP001-6.011 с отглеждане на пчелни 

семейства.Съгласно Насоките за кандидатстване трябва да 

направя инвестиция за минимална сума 700 лв. За нуждите 

на стопанството желая да закупя полуавтоматична 

разпечатваща машина за нуждите на стопанството, тъй като 

нямам такава. Въпросът ми е следния: Закупуването на тази 

машина ще отговаря ли на критерий за подбор 5 "Проекти, 

които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо 

възстановяване"и приложение 10, подточка 

 

Закупуването на „полуавтоматична разпечатваща 

машина“ би попаднала в критерий за оценка № 5, ако 

същата представлява автоматизирани и/или 

роботизирани системи, използвани в отделните фази 

по отглеждане на пчелни семейства. 

Правим уточнение, че оценката за съответствието с 

приоритет № 5 „Проекти, които допринасят за 

устойчиво и цифрово икономическо възстановяване“ 

се определя от оценителната комисия въз основа на 

предоставените документи и информацията за 

съответните инвестиции и дейности включени в 

mailto:svetla.gos@abv.bg
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1.4.4.Предварително благодаря за отговора. проектното предложение. 

№ 10, 

16.12.2021 г. 

В. Игнатов  ***@abv.bg 

Здравейте, 

Имам въпрос относно кандидатстване по мярка 6.1. Имам 

намерение да си закупя соларен електропастир за опазване 

на пчелина от нападение на диви животни , тъй като същия 

се намира в гората и постоянно се напада от диви прасета 

и/или електронна везна, предназначена за следене на 

променящото се тегло и температура на кошера.Системата е 

WEB базирана. Сумата поотделно и на двата актива ще бъде 

над 700 лв. Попадат ли тези разходи за инвестиции в 

Приложение № 10 към условията за кандидатстване /Списък 

на инвестиционнни разходи, допринасящи към изпълнение 

на целите на Инструмента NGEU/ към Критерии за оценка 

№ 5, съответно т. 1.4.1 и т.1.3.1.? 

Благодаря предварително! 

 

„Електропастир“ попада в обхвата на т. 1.4.1. от 

Приложение № 10 към Условията за кандидатстване, 

където са посочени системи за идентификация, 

системи за управление и наблюдение на стадото или 

пчелина.  

„Електронната везна“ попада в обхвата на 

Приложение №10 в случай, че същият има характер 

на система и оборудване което се използват за 

събиране, обработка и анализ на данни. 

Обръщаме Ви внимание, че в т. 8 от раздел 22.2 

„Методика за оценка на проектните предложения“ от 

Условията за кандидатстване е посочен подхода за 

оценка по критерий за оценка №5. 

В допълнение, Ви информирам, че оценката за 

съответствието с приоритет № 5 „Проекти, които 

допринасят за устойчиво и цифрово икономическо 

възстановяване“ се определя от оценителната 

комисия въз основа на предоставените документи и 

информацията за съответните инвестиции и дейности 

включени в проектното предложение. 

№ 11, 

17.12.2021 г. 

И. Иванова bulphyto@abv.bg 

Уважаеми дами и господа, 

Имам следния въпрос по мярката - Когато икономическият 

размер на стопанството се доказва с намерения за засаждане 

Съгласно т. 1.2 от раздел 27 „Допълнителна 

информация“ от УК, допустимият период за 

създаване на овощни трайни насаждения е от 1 

ноември до 14 април на стопанската година.  

mailto:***@abv.bg
mailto:bulphyto@abv.bg
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на трайни насаждения през текущата спрямо 

кандидатстването стопанска година, съответно настоящата 

2021/2022г. стопанска година, то допустимо ли е това да се 

направи с намерение за насаждане със срок за създаване на 

трайните насаждения от сини сливи до 14 април 2022г., 

каквото е и срокът съгласно технологии за създаване и 

отглеждане на посочените трайни насаждения. 

Насажденията няма да бъдат правени по картонажен метод. 

Ако има друг срок, с който трябва да се съобразим, то какъв 

е той? 

 

 

№ 12, 

23.12.2021 г. 

Е. Христова ***@abv.bg 

Привет, 

Във връзка с изготвяне на проектно предложение по 

Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски 

стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г., имам следния въпрос: 

Ще се регистрирам като земеделски стопанин, като ще 

декларирам 40 дка картофи (с намерение за засаждане). 

Въпросът ми е трябва ли да се представи документ за 

собственост/ ползване за срок не по-малък от 5 г. за цялата 

земя в стопанството (40 дка) и/или може да се представи 

документ за сопственост/ ползване за срок не по-малък от 5 

г. само на земята, която отговаря на условието 8000 евро 

Съгласно т. 1.5 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ към УК „Договорите 

за наем и/или аренда по т. 1. 2. 4. и 1. 2. 5., включени 

при определяне на изискуемия минимален 

икономически размер на стопанството от 8000 евро 

СПО, трябва да са: 

1. 5. 1. влезли в сила към датата на подаване на 

проектното предложение; 

1. 5. 2. с минимален срок на действие пет години, 

като към датата на подаване на проектното 

предложение може да са изтекли не повече от 24 

месеца от срока.“. 

 

mailto:dodola_b@abv.bg
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СПО? Допустимо ли е да се кандидатства с едногодишни 

договори? 

 

 

№ 13, 

28.12.2021 г. 

***@gmail.com 

В Таблица за изчисляване на икономическия размер на  

земеделските стопанства, към кой ред можем да отнесем 

Шафрановия минзухар, за да може да изчислим правилно 

СПО на стопанството ни? 

 

Съгласно инструкцията от Приложение № 2 

„ИНСТРУКЦИЯ КЪМ ТАБЛИЦА ЗА 

ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗМЕР 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ към 

Условията за кандидатстване, културата „Шафранов 

минзухар“ се отнася към код 3129 „Други етерично-

маслени и лекарствени растения“.  

 

mailto:***@gmail.com
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Публикувано на 14.02.2022 г. 

№, дата на 

получаване 

 

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

№ 14,  

07.01.2022 г. 

VOCA Sliven  

Уважаеми Господа,  

Във връзка с  процедура № BG06RDNP001-6.011 по 

Подмярка 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" бих желал да задам следния 

въпрос: 

Стопанисвам оранжерия в площ 500 кв.м. 

Отглеждам марули и зеленолистни салати по вертикален 

хидропонен способ. 

Капацитетът на вертикалната ми ферма е 10 000 бр за един 

производствен цикъл. Годишно се реализират 6 цикъла или 

60 000 бр. марули и салати. Приравнено към стандартните 

конвенционални методи на отглеждане за посочените 

култури стопанството ми произвежда стопанска продукция, 

съответстваща на 6 дка необходими оранжерийни площи. 

Как следва да се изчисли СПО на моето стопанство, във 

връзка с условията за допустимост по процедурата ? 

Колко е СПО на моето стопанство, съгласно Вашия метод на 

изчисление? 

 

Както е видно от инструкцията към таблица за 

изчисление на икономическия размер на 

земеделските стопанства при използване на една и 

съща оранжерийна площ тя се отчита само веднъж, 

като при отчитането се взема предвид културата с 

най-висок стандартен производствен обем. 

Земеделско стопанство, отглеждащо култури по 

вертикален хидропонен способ трябва да отчита само 

едно зареждане с въпросната култура и да се взема 

предвид културата с най-висок стандартен 

производствен обем. 
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С Уважение: 

Красимир Милев 

 

№ 15,  

07.01.2022 г. 

***@gmail.com 

Имам производствено помещение от 100кв.м, в които съм 

засял Култивирани гъби-култивирани печурки 

Технологията на производството е такава, че гъбите са 

разположени на три нива в помещението и реално имам 

засяти 220 кв.м площ с гъби в щайги. 

 

Въпросът ми е, как да определя правилно размера на СПО 

на стопанството? 

Вариант 1: 100кв.м помещение х 131.00лв/м2 = 13,100лв 

СПО  

или 

Вариант 2: 230кв.м засети гъби печурки х 131.00лв/м2 = 

30,130лв СПО 

 

Съгласно инструкцията от Приложение № 2 

„ИНСТРУКЦИЯ КЪМ ТАБЛИЦА ЗА 

ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗМЕР 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ към 

Условията за кандидатстване, в код 30941 е 

посочено, че при изчисляване на СПО на 

земеделското стопанство в което се отглеждат 

„Култивирани гъби – култивирана печурка“, се 

отбелязва площта на стелажите в кв.м., върху които 

се отглеждат печурки през последните 12 месеца. 

№ 16,  

09.01.2022 г. 

silvia@apparelservices.bg 

Здравейте, 

1. Интересува ме дали студент 3 курс ветеринарна медицина 

би бил квалифициран като кандидат с образование в 

сферата? 

 

 

 

 

 

 

1. За образование в областта на селското стопанство, 

ветеринарната медицина и/или завършено 

икономическо образование със земеделска 

насоченост, кандидата трябва да отговаря на т. 8 от 

раздел „Дефиниции“ от Условията за 

кандидатстване. 

 

mailto:boburanov.todor@gmail.com
mailto:silvia@apparelservices.bg
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2. Отглеждането на черници включва ли се в програмата? 

 

 

Ако да то каква е Минимален брой на растенията на единица 

площ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако да Какъв е показателят в Таблицата за изчисляване на 

икономическия размер на  земеделските стопанства? 

 

 

 

2. Земеделски производители отглеждащи „черници“ 

имат възможност да подадат проектно предложение 

по настоящата процедура. 

В условията за кандидатстване няма изрично 

изискване за минимален брои растения на декар за 

културата „Черници“.  

В допълнение следва да имате предвид, че съгласно т 

1.6 от раздела 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“ от УК „Разплащателна агенция има 

право в случаите по т. 1.5 от настоящия раздел, 

както и когато културите не са посочени в 

приложение №1, да изиска от 

кандидата/бенефициента допълнително да 

представи становище от дипломиран агроном, 

удостоверяващо съответствието на посочената в 

бизнес плана информация с обичайните 

агротехнически практики, съобразени с вида на 

културите, спецификите на съответната 

климатична или почвена област. Кандидатът 

трябва да представи и копие на дипломата за 

завършено висше образование на агронома.“ 

 

Съгласно инструкцията от Приложение № 2 

„ИНСТРУКЦИЯ КЪМ ТАБЛИЦА ЗА 

ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗМЕР 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ към 
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3. Виждам, че отглеждането на буби е включено, как се 

предвижда да се хранят при положение, че няма включени 

черници? 

 

 

Условията за кандидатстване, културата „черници“ 

се отнася към код 3179 „Други овощни насаждения“. 

 

3. Моля да се запознаете с отговорите на 

предходните въпроси поставени от Вас. 

№ 17,  

10.01.2022 г. 

Nufil Dzhemil nufildzhemil@gmail.com 

 

Въпроси и искания за разяснения във връзка с Процедура 

чрез подбор BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 

„Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

Въпрос 1  

Дефиницията за „Стартиране на изпълнението на бизнес 

плана“ гласи следното: 

Започване на дейност и/или инвестиция, посочена в таблица 

№ 8 "Описание на планираните инвестиции и дейности", 

свързана с развитието на стопанството и постигане на 

специфичните цели и резултати посочени в таблица № 7 

"Специфични цели и резултати" от бизнес плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 1 По поставения въпрос УО на ПРСР 

извършва допълнителна проверка и/или 

допълнително становище, като отговора по същия ще 

бъде включен при следващо публикуване на 

разяснения свързани с настоящата процедура. 

 

 

 

 

mailto:nufildzhemil@gmail.com
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Във връзка с гореизложеното имам следния въпрос:  

Ще се приема ли за достатъчно доказателство за 

„Стартиране на изпълнението на бизнес плана“ документ от 

обучаваща организация, с който се удостовери, че 

земеделският стопанин е започнал курс за придобиване на 

професионални умения и компетентности или придобиване 

на знания по основните проблеми по опазване компонентите 

на околната среда в земеделския сектор, но курсът не е 

приключил в рамките на 9 месеца след датата на сключване 

на административния договор?  

 

Въпрос 2 

т.б от дефиницията за „Точно изпълнение на бизнес плана“ 

гласи следното: 

Точно изпълнение (в количествено, качествено и времево 

отношение) към крайната дата на периода на проверка в 

изпълнението на бизнес плана на всяка една от следните 

дейности: 

б) изпълнение най-късно до крайната дата на периода на 

проверка изпълнението на бизнес плана на всички дейности 

и инвестиции в дълготрайни материални и нематериални 

активи, посочени в таблица № 8 (колони А, Б и В) на бизнес 

плана; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 2. 

 

Т. 1. По поставения въпрос УО на ПРСР извършва 

допълнителна проверка и/или допълнително 

становище, като отговора по същия ще бъде включен 

при следващо публикуване на разяснения свързани с 

настоящата процедура. 
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Във връзка с гореизложеното имам следния въпроси:  

1.Правилно ли е тълкуването на гореизложеното, че 

неспазването на Индикативна година на започване на 

инвестицията/ дейността посочена в таблица № 8(колона З) 

на бизнес плана не се счита за неточно изпълнение на бизнес 

плана, а за точното изпълнение на бизнес плана е 

достатъчно инвестицията/ дейността да е изпълнена най-

късно до крайната дата на периода на проверка 

изпълнението на бизнес плана? 

 

2.Правилно ли е тълкуването на гореизложеното, че 

неспазването на Периода на засяване/ засаждане на 

съответната култура отразена Таблица 9. Растениевъдство, 

не се счита за неточно изпълнение на бизнес плана? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. 2. Съгласно т. 11.1. от раздел 2. „Финансово 

изпълнение на проектите и плащане“ от  УИ 

„Бенефициентът няма право да получи второто 

плащане и дължи връщане на полученото първо 

плащане по административния договор заедно със 

законната лихва към него, изчислена за период, 

посочен в административния договор, когато:……… 

11.1.14. не е спазил заложените в бизнес плана 

срокове, в които е предвидил да извърши 

засаждане/засяване на земеделските култури през 

всички години от изпълнението на бизнес плана, а в 

случаите на промяна в тези срокове - не е уведомил 

предварително РА за настъпилата промяна и/или не 

е изложил писмено мотивите, които са наложили 
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Въпрос 3  

т.1.8.1 от раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране, 

т.1 от раздел 13.2.Дейности, недопустими за финансиране и 

т.1 от раздел 14.Категории разходи, допустими за 

финансиране гласят следното: 

 

т.1.8.1 от раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране 

1.8.1. поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или 

нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 

лева 

 

т.1 от раздел 13.2.Дейности, недопустими за финансиране 

1. За спазване на изискването, свързано със задължително 

включване на поне една инвестиция в дълготрайни 

материални и/или нематериални активи с единична цена не 

по-малка от 700 лева. Няма да бъдат признавани 

дълготрайни материални и нематериални активи: 

1.1. които кандидатът физическо лице, едноличният 

собственик на капитала на кандидата ЕООД или 

собственикът на предприятието на кандидата ЕТ е придобил 

от своя съпруг и/или от роднини по права линия - без 

ограничения, и/или от роднини по сватовство от първа 

степен, както и/или от юридическо лице, чийто мажоритарен 

дял от капитала се притежава от кандидата ЕООД или ЕТ, 

промяната;“ 

 

 

Въпрос 3. 

Съгласно т. 11.1. от раздел 2. „Финансово 

изпълнение на проектите и плащане“ от  УИ 

„Бенефициентът няма право да получи второто 

плащане и дължи връщане на полученото първо 

плащане по административния договор заедно със 

законната лихва към него, изчислена за период, 

посочен в административния договор, когато:……… 

11.1.22. инвестициите в дълготрайни материални и 

нематериални активи, посочени в бизнес плана, са 

придобити от бенефициента физическо лице, 

едноличният собственик на капитала на 

бенефициента ЕООД или собственикът на 

предприятието на бенефициента ЕТ е придобил от 

своя съпруг и/или от роднини по права линия - без 

ограничения, и/или от роднини по сватовство от 

първа степен, както и/или от юридическо лице, 

чийто мажоритарен дял от капитала се 

притежава от кандидата ЕООД или ЕТ, кандидата 

физическо лице, собственика на капитала на 

кандидата ЕООД или собственика на 

предприятието на кандидата ЕТ и/или са 

финансирани по ПРСР 2014 - 2020, ПРСР 2007 - 2013 
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кандидата физическо лице, собственика на капитала на 

кандидата ЕООД или собственика на предприятието на 

кандидата ЕТ; 

1.2. финансирани по ПРСР 2014 - 2020, ПРСР 2007 - 2013 

и/или други програми за подпомагане с национални 

средства и/или средства на ЕС 

 

т.1 от раздел 14.Категории разходи, допустими за 

финансиране гласят следното: 

1. Финансовата помощ, представляваща второ плащане се 

предоставя само при точно изпълнение на бизнес плана и 

осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или 

нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 

лева. 

 

Във връзка с гореизложеното имам следния въпрос:  

Младият земеделски стопанин ще получи ли второ плащане, 

в случай, че в бизнес плана са включени повече от една 

инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални 

активи с единична цена на всяка от тях не по-малка от 700 

лева, ако само една от инвестициите е закупена от съпруг 

и/или от роднини по права линия - без ограничения, и/или от 

роднини по сватовство от първа степен или е финансирана 

по ПРСР 2014 - 2020, ПРСР 2007 - 2013 и/или други 

програми за подпомагане с национални средства и/или 

средства на ЕС? 

и/или други програми за подпомагане с национални 

средства и/или средства на ЕС и/или когато 

единичната стойност на придобития актив е по-

ниска от 700 лева;“ 
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Съгласно определението за „Точно изпълнение на бизнес 

плана“ бизнес планът ще е изпълнен точно и ще е 

осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или 

нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 

лева, каквото е изискването на  т.1 от раздел 14.Категории 

разходи, допустими за финансиран за получаване на второ 

плащане. 

Очакваме Вашето становище по поставените въпроси. 

 

№ 18,  

12.01.2022 г. 

Вероника Каменова ***@abv.bg 

Здравейте, 

Във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 

по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски 

стопани“, моля за разяснение относно: 

 

1. Критерии № 5. "Проекти, които допринасят за устойчиво 

и цифрово икономическо възстановяване". 

 

В насоките за кандидатстване е описано следното: 

 

" Приоритет по критерий за оценка № 5 получават проектни 

предложения, при които в т. 1В „Инвестиции, които попадат 

в обхвата на иновативни за стопанството технологии 

 

 

 

 

 

 

1. Оценката за съответствието с приоритет № 5 

„Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово 

икономическо възстановяване“ се определя от 

оценителната комисия въз основа на предоставените 

документи и информацията за съответните 

инвестиции и дейности включени в проектното 

предложение. 

Общият брой точки на проектното предложение се 

определя на етап „Техническа и финансова оценка“ 

mailto:kamenova_veronika@abv.bg
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съгласно Приложение № 10“ от раздел III. „Програма за 

развитие на стопанството“ от бизнес плана е предвидено 

придобиването на инвестиции, посочени в Приложение № 

10 към датата на подаване на искане за второ плащане по 

проектното предложение. Инвестициите трябва да 

съответстват на условията съгласно на т. 5 от Дефинициите"   

 

В този случай, ако кандидатът заяви приоритет по този 

критерии и е заявил изпълнението на критерият, чрез 

закупуване на оборудване - метеорологична станция или  

GPS навигация или GPS система за наблюдение, което не 

попада в обхвата на иновациите, но е включено в 

Приложение № 10 и съответства на условията, съгласно т.5 

от Дефинициите ще се счита ли за успешно изпълнена 

дейност и ще бъде ли признат за изпълнен критерият?  

 

Ако не се признава за изпълнение на критерият, а 

кандидатът го е заявил до какво ще доведе това 

несъответствие- корекция на точките или отхвърляне на 

проектното предложение?  

 

2. По отношение на точка 10 Достигане на съответствие със 

съществуващи и нововъведени стандарти на ЕС от Таблица 

7. Специфични цели и резултати от Бизнес плана, Ви моля 

съгласно методиката в раздел 22.2 „Методика за 

оценка на проектните предложения“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Документите, които се подават към искането за 

второ плащане са посочени в раздел 4 „Списък с 

документи, които се прилагат към искане за второ 
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ясно да конкретизирате за овощно стопанство има ли 

задължителни стандарти, които се прилагат към заявка за 

второ плащане?  

 

 

плащане“ от УИ. 

 

№ 19,  

12.01.2022 г. 

tan4eto_932@abv.bg 

Уважаеми Дами/ Господа, 

В случай, че кандидат по мярка 6.1 отглеждащ пчели, има 

Удостоверение за професионaлно обучение от ЦПО, с 

продължителност 36 ч. за част от професия, специалност 

"Пчеларство", необходимо ли е в бизнес плана да поеме 

задължение за придобиване на професионални умения и 

компетентности? 

С уважение 

В т. 27 от раздел „Дефиниции“ УК е включена 

дефиниция относно „Професионални умения и 

компетентности“. Кандидатите които притежават 

Удостоверение за професионално обучение с 

продължителност 36 часа от ЦПО не отговарят на 

изискването за „Професионални умения и 

компетентности“ посочени в УК. 

В случаи, че кандидатът не притежава 

професионални умения и компетентности и поема 

ангажимент да изпълни изискванията, то срока за 

които трябва да го изпълни е до 36 месеца от 

сключването на административния договор, но не по-

късно от избрания период за проверка, която не може 

да бъде по-късно от 15.09.2025 година. 

№ 20,  

14.01.2022 г. 

Svetlana Strahilova svetlaana094@gmail.com 

Здравейте! 

 

Пиша Ви след като видях имейл адреса в сайта agri.bg, 

където се уточнява, че може да се задават въпроси по 

европейските проекти. Питането ми е следното:  

Веднъж регистрирано лице за земеделски производител 

 

 

 

Поставения въпрос не е свързани с разяснения по 

условията за кандидатстване по настоящата 

процедура. 

Редът и условията за предоставяне на безвъзмездна 

mailto:tan4eto_932@abv.bg
mailto:svetlaana094@gmail.com
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(като студент) и след това отписано може ли да 

кандидатства по европейски проекти по подмярка 6.1 или 

6.3 след като не е кандидатствало преди по тях.  

Има ли право да кандидатства за изготвяне на проект от 

НССЗ след като е бил регистриран стопанинът.  

По какви европейски проекти има право да кандидатства 

лице, което е било регистрирано и не е кандидатствало по 

подмярките 6.1 и 6.3  

Очаквам, отговор на въпросите и благодаря предварително.  

 

финансова помощ по подмярка 6.1 "Стартова помощ 

за млади земеделски стопани" се съдържат в 

утвърдените документи, свързани с отворената 

процедура за прием чрез подбор в ИСУН 2020, 

където можете да намерите публикувани на следния 

електронен адрес 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7e

1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486, както и на 

официалната електронна страница на Министерство 

на земеделието 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR

SR.aspx. 

 

№ 21,  

14.01.2022 г. 

Светла Стоянова svetla_bel4@abv.bg 

Във връзка с мярка 6.1 

В часта по критерий за оценка № 5  

Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово 

икономическо възстановяване. 

В приложение 10 към условията за кандидатстване в точка 

1.4.4 "Инвестиции в сменяема прикачна техника, които се 

използват за селскостопанско производство чрез 

принципите за ефективно консервационно земеделие – 

култиватори и брани за частични обработки на почвата, 

сеялки за директна и прецизна сеитба и др. съпътстващи 

функции, торовнасящи машини за прецизно торене; 

пръскачки за прецизно внасяне на торове, стрипер хедери." 

 

 

Във връзка с представената информация във Вашето 

запитване, посочените от Вас инвестиции 

„откланящи брани и мулчери с хидравлично 

изместване“ са извън обхвата на Приложение № 10 

„Списък на инвестиционни разходи, допринасящи 

към изпълнение на целите на Инструмента NGEU“. 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx
mailto:svetla_bel4@abv.bg
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Въпросът ми е влизат ли тук откланящи брани и мулчери с 

хидравлично изместване при стопанство с трайни 

насъждения? 

И ако да следва ли да бъде закупен и друг ДМА ? 

 

Благодаря предварително за отговорът 

 

Десислава Стефанова 

 

№ 22,  

17.01.2022 г. 

Млад Фермер mlad_fermer@abv.bg 

Здравейте, 

Имам следният въпрос: Съгласно изискването, че в Бизнес 

планът задължително трябва да се включи поне една 

инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални 

активи с единична цена не по-малка от 700 лева, никъде не 

упоментао, дали се допуска активите да са втора употреба 

или само чисто нови са допустими. 

Същота така, ако се закупува актив, който допринася за 

устойчивото и цифрово икономическо възстановяване, 

описан в Приложение № 10, трябва ли задължително да бъде 

нов или е възможно да се закупи и втора употреба? 

Благодаря! 

 

 

В УК по обявената процедура няма изрично 

изискване инвестиция в дълготрайни материални 

и/или нематериални активи с единична цена не по-

малка от 700 лева, да бъдат нови, като в тази връзка 

същите могат да бъдат закупени и втора употреба. 

 

В УК по обявената процедура няма изрично 

изискване инвестициите, който допринася за 

устойчиво и цифрово икономическо възстановяване, 

посочени в Приложение № 10 да бъдат нови, като в 

тази връзка същите могат да бъдат закупени и втора 

употреба. 

№ 23,  

17.01.2022 г. 

Krasimira Ivanova zdravei@abv.bg 
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Уважаеми УО, 

 

Във връзка с кандидатстване по мярка 6.1. бихме искали да 

Ви зададем следните въпроси: 

1.При кандидат работещ на турудов договор има ли 

изискване след обобрение да бъде прекратен същият или 

съответно бенефициентът да бъде ангражиран с определен 

минимален брой часове в стопанството? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.В случай на стопанство сформирано от земеделска земя в 

две различни общини, допустимо ли е кандиатстване и 

достатъчно условие ли е адресната регистрация /по лична 

карта/ на кандидата в една от тези общини? 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 1 В УК по обявената процедура за прием по 

подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски 

стопани" от ПРСР 2014-2020 г. не са заложени 

изисквания по отношение на поставения от Вас 

въпрос, свързан с работното време, на което 

кандидатът е назначен по трудово правоотношение.  

В допълнение, в срок до изтичане на пет години от 

сключване на административния договор 

бенефициентът е длъжен да поддържа актуална 

регистрация като земеделски стопанин по реда на 

Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 

регистър на земеделските стопани  (обн., ДВ, бр. 10 

от 1999 г.) и се осигурява по реда на Кодекса за 

социално осигуряване. 

 

Въпрос 2 По настоящата процедура не са заложени 

изисквания и ограничения по отношение на 

поставения от Вас въпрос, свързан със земеделски 

стопанства разположени в две различни общини и 

адресната регистрация. 
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3.Допустимо ли е кандидатстване с един вид земеделски 

култури в сектор зеленчуци и съответно последващо 

увеличение с друг вид земеделски култури в същия сектор? 

 

Предварително Ви Благодарим. 

Въпрос 3  

Във връзка с поставения от Вас въпрос Ви обръщам 

внимание, че кандидатите имат възможност сами да 

преценят как да развият своето земеделско 

стопанство, както и какви култури ще бъдат 

включени в проектното предложение, с което ще се  

увеличи икономическия размер на земеделското 

стопанството с най-малко 4000 евро СПО. 

№ 24,  

19.01.2022 г. 

tan4eto_932@abv.bg 

Здравейте, 

Допустимо ли е кандидат-бенефициент, който отгледа 

оранжерийни зеленчуци, краставици, при одобрение на 

проект по подмярката, да отглежда и други култури, 

например марули, в междуредията? 

С уважение 

 

 

Във връзка с Вашия въпрос обръщам внимание, че 

съгласно т. 11.6. от раздел 2. „Финансово изпълнение 

на проектите и плащане“ от УИ „При проверка на 

точното изпълнение на бизнес плана не се вземат 

предвид земеделски култури и животни, които не са 

включени в бизнес плана, както и такива описани в 

периода след избраната крайна дата на периода за 

проверка изпълнението на бизнес плана и крайна 

дата за подаване на искане за второ плащане по 

административния договор“, което дава възможност 

на бенефициентите да отглеждат и други видове 

култури които не са включени в бизнес плана.  

№ 25,  

19.01.2022 г. 

tan4eto_932@abv.bg 

Уважаеми Дами/Господа, 

За всички проектни предложения ли е необходимо да се 

представи документ, издаден от компетентния орган по 

 

Посочения от Вас документ е задължителен за 

всички кандидати които подадат проектно 

предложение по процедура № BG06RDNP001-6.011 

mailto:tan4eto_932@abv.bg
mailto:tan4eto_932@abv.bg
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околна среда- РИОСВ и т.н., или само за такива, попадащи в 

обхвата на защитени територии и защитени зони? 

по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади 

земеделски стопани" ПРСР 2014-2020 година.  

Към датата на подаване на проектното предложение, 

кандидатите трябва да представят документ от 

компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), удостоверяващ съответствие с 

режимите на защитените територии, въведени със 

Закона защитените територии, и/или режимите на 

защитените зони, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството на кандидата, и за животновъдната 

дейност които попадат в тях или писмени 

доказателства, че е направено искане за издаването 

им от съответния орган.  

Когато този документ не е представен към датата на 

подаване на проектното предложение, кандидатът 

трябва да го представи най-късно в срока по т. 6 от 

раздел 21.1 „Оценка на административно 

съответствие и допустимост“ от УК. 
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№ 26,  

19.01.2022 г 

Емилия Иванова emili_in@abv.bg 

 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

Във връзка с кандидатстване по процедура чрез подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-6.011 

по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски 

стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. в Условия за 

кандидатстване в т. 22.1 Критерии за подбор в критерии 6 

"Проекти чрез които се  

създава устойчива заетост" са зададени максимален брой от 

2 точки, но при попълването на приложение_3_Бизнес 

план_2021 в секция "Основна информация" - XIV. 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР* - т. 6 - "Проектни предложения, 

които водят до създаване на нови работни места и заетост в 

рамките на земеделското стопанство", автоматично са 

зададени -5 точки, което е с 3 точки над допустимостта от 

УК. В този случай всяко проектно предложение посочило 

този критерии ще формира общ бр. точки, с 3 над реалния 

размер. 

 

Моля, за уточнение, как ще се процедира и служебно ли ще 

се намалява всяко пр. предложение с 3 точки? 

С уважение, 

 

 

 

Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. прави 

уточнение, че кандидатите заявили съответствие с 

критерий № 6 „Проектни предложения, които водят 

до създаване на нови работни места и заетост в 

рамките на земеделското стопанство“ не могат да 

получат повече от 2 точки. 

В допълнение Ви обръщам внимание, че при желание 

от страна на кандидатите по подмярката, те може да 

изпълнят следните стъпки с цел коректно 

отбелязване на брой точки по критерий за оценка № 

6 „Проектни предложения, които водят до създаване 

на нови работни места и заетост в рамките на 

земеделското стопанство“ е необходимо при 

попълване на данни в Приложение № 3: „Бизнес 

план“ да се предприемат следните  стъпки: 

1. Маркиране на поле T48 от XIV „Критерии за 

подбор“; 

2. Избор на раздел Data (Данни); 

3. Избор на бутон Data Validation (Валидиране 

на данните);

mailto:emili_in@abv.bg
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4. Избор на бутон „Clear All“, след това бутон 

„ОК“. 
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След деактивиране на функцията, ръчно се въвежда 

цифрата 2 (две), когато е приложимо. 

№ 27,  

21.01.2022 г 

agro_vending@abv.bg 

Във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 

по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски 

стопани“, моля за разяснение относно: 

 

1. Критерии № 5. "Проекти, които допринасят за устойчиво 

и цифрово икономическо възстановяване". 

 

В насоките за кандидатстване е описано следното: 

 

 

 

 

 

Въпрос 1 Виж отговора на въпроса от № 18 от 

12.01.2022 г. „1. Оценката за съответствието с 

приоритет № 5 „Проекти, които допринасят за 

устойчиво и цифрово икономическо възстановяване“ 

се определя от оценителната комисия въз основа на 

mailto:agro_vending@abv.bg
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" Приоритет по критерий за оценка № 5 получават проектни 

предложения, при които в т. 1В „Инвестиции, които попадат 

в обхвата на иновативни за стопанството технологии 

съгласно Приложение № 10“ от раздел III. „Програма за 

развитие на стопанството“ от бизнес плана е предвидено 

придобиването на инвестиции, посочени в Приложение № 

10 към датата на подаване на искане за второ плащане по 

проектното предложение. Инвестициите трябва да 

съответстват на условията съгласно на т. 5 от Дефинициите"  

 

В този случай, ако кандидатът заяви приоритет по този 

критерии и е заявил изпълнението на критерият, чрез 

закупуване на оборудване -  метеорологична станция или  

GPS навигация или GPS система за наблюдение, което не 

попада в обхвата на иновациите, но е включено в 

Приложение № 10 и съответства на условията, съгласно т.5 

от Дефинициите ще се счита ли за успешно изпълнена 

дейност и ще бъде ли признат за изпълнен критерият? 

 

Ако не се признава за изпълнение на критерият, а 

кандидатът го е заявил до какво ще доведе това 

несъответствие- корекция на точките или отхвърляне на 

проектното предложение? 

 

2. Ако се кандидатства с овощни насаждения насадени към 

дата на кандидатстване необходимо ли е към дата на 

предоставените документи и информацията за 

съответните инвестиции и дейности включени в 

проектното предложение. 

Общият брой точки се определя на етап 

„Техническа и финансова оценка“ съгласно 

методиката от раздел 22.2 „Методика за оценка на 

проектните предложения“. 

2. Документите които се подават към искането за 

второ плащане са посочени в раздел 4 „Списък с 

документи, които се прилагат към искане за второ 

плащане“ от УИ.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 2. Към момента на подаване на проектното 

предложение няма изрично изискване свързано с 
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подаване на проекта начина на трайно ползване на имота да 

е променен от напр. нива на овощна градина?  

 

Благодаря! 

посочване на начина на трайно ползване на 

съответния имот. 

От друга страна обръщам внимание на т. 2 от 

подразнел „Увеличаване на обработваемата 

земеделска площ на земеделското стопанство“ от  

Раздел 4 „Списък с документи, които се прилагат 

към искане за второ плащане“ от Условията за 

изпълнение: „Нотариално заверен и/или регистриран 

в съответната общинска служба по земеделие 

документ(и) за ползване през настоящата 

стопанска година на земеделската земя, 

придружени с актуална скица и коректно отразен 

начин на трайно ползване (само за случаите, в които 

бенефициентът ползва земя, различна от описаната 

по т. 1 - напр. едногодишни договори за наем/аренда, 

споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ, включително за 

едногодишните договори за земя в УПИ).“. 

 

№ 28,  

25.01.2022 г 

Иван Петров agrolandkonsult@abv.bg 

 

Здравейте, във връзка с Процедура чрез подбор 

№BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за 

млади земеделски стопани“от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. имам следните 

въпроси: 
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1. Може ли да се кандидатсва по процедурата с 

първоначално СПО с намерение за направа на 1250 кв. м. 

гъба кладница. Това се налага поради факта, че за направа на 

такава плантация е необходимо температурата на въздуха да 

бъде над 15-20 градуса или най-подходящо е да се направи 

през месец май? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Може ли да се кандидатства по процедурата с намерение 

за засаждане на трайно насаждение сливи, като посадъчния 

материал, който ще се използва е на "гол корен"? 

 

1. Не се допуска доказване на икономическия размер 

на стопанството с намерение за създаване на 

„Култивирани гъби – кладница.“. 

Съгласно инструкцията от Приложение № 2 

„ИНСТРУКЦИЯ КЪМ ТАБЛИЦА ЗА 

ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗМЕР 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ към 

Условията за кандидатстване, в код 30942 е 

посочено, че при изчисляване на СПО на 

земеделското стопанство в което се отглеждат 

„Култивирани гъби – кладница.“, „Включват се 

площите, заети с гъби кладница. Отбелязва се 

площта кв.м., върху които се отглеждат гъби 

кладница през последните 12 месеца.“. 

 

2. В УК не е включено ограничение за създаване с 

намерение на овощни трайни насаждение „на гол 

корен“. Обръщам Ви внимание, че допустимият 

период за създаване на овощни трайни насаждения е 

от 1 ноември до 14 април на стопанската година, 

когато културата е включена в приложение № 1, то  
минималният брой на растенията на декар не трябва 

да е под минималния праг на гъстота. 

№ 29,  Васил Йотов vasil_yotov@abv.bg 

Здравейте, съгласно условия за кандидатстване по по 

 

В  посочените текстове не е налице разминаване, тъй 

mailto:vasil_yotov@abv.bg
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26.01.2022 г подмярка 6.1 точки: 

1.5. Договорите за наем и/или аренда по т. 1. 2. 4. и 1. 2. 5., 

включени при определяне на изискуемия минимален 

икономически размер на стопанството от 8000 евро СПО, 

трябва да са: 

1. 5. 1. влезли в сила към датата на подаване на проектното 

предложение; 

1. 5. 2. с минимален срок на действие пет години, като към 

датата на подаване на проектното предложение може да са 

изтекли не повече от 24 месеца от срока. 

1.6. Цялата налична в земеделското стопанство земя по 

т.1.2.4. трябва да се стопанисва от кандидата: 

1.6.1. с регистрирано в общинската служба по земеделие 

правно основание за ползване през целия период (за 

земеделски площи), считано от датата на подаване на 

проектното предложение до изтичане на пет години от 

датата на сключване на административния договор. 

Изискването за регистриране в общинската служба по 

земеделие не се отнася за имот/тите, попадащи в границите 

на урбанизирани територии, както и за имот/и върху които 

са разположени животновъден/ни обекти и на тях не се 

отглеждат култури, които участват при формиране на СПО. 

 Въпроса е как е възможно да се изисква срока на 

като т. 1.5.2 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост 

на кандидатите“ от УК е свързана с изискване за 

срока на договорите, включени при определяне на 

изискуемия минимален икономически размер на 

стопанството от 8000 евро СПО, а в т. 1.6.1 е 

заложено задължение за наличие на правно 

основание за ползване през целия период. 
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действие на договора да е пет години, като към датата на 

подаване на проектното предложение може да са изтекли не 

повече от 24 месеца от срока, а срока на регистрирано 

правно основание да е от датата на подаване на проектното 

предложение до изтичане на пет години от датата на 

сключване на административния договор? Това са две 

противоречиви изисквания, също така не е възможно да се 

регистрира правно основание за срок от 5 или повече 

години, понеже не се знае колко години. 

 Неяснотата за срока за регистриране на правно 

основание идва от факта, че ДФЗ никога не спазва сроковете 

за обработка и не е ясно дали ще одобри дадено заявленние 

за 6 месеца или 2, 3, 4 или 5 години. 

№ 30,  

01.02.2022 г. 

Petko Todorov petko.todorov@abv.bg 

Във връзка с обявен прием по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за 

млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. имам 

следното питане с молба за подробно разяснение от страна 

на управляващият орган предвид, че същите следва да са 

задължителни за всички кандидати по посочената 

процедура, а именно: 

 

За да бъдат присъдени точки по критерий за оценка 

№ 6 „Проектни предложения, които водят до 

създаване на нови работни места и заетост в рамките 

на земеделското стопанство“, кандидата трябва да 

отговаря на изискванията на т. 9 от раздел 22.2 

„Методика за оценка на проектните предложения“, 

„Проектни предложения, които водят до създаване 

на нови работни места и заетост в рамките на 

земеделското стопанство (критерий за оценка № 6) 

са такива, при които кандидатът е отбелязал в 

mailto:petko.todorov@abv.bg
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1. В таблицата към т.22 „22.1 Критерии за подбор на 

проектни предложения“ от Условията за кандидатстване е 

заложен приоритет за оценка с № 6 , а именно „Проекти, 

чрез които се създава устойчива заетост“, с Критерии за 

оценка „Проектни предложения, които водят до създаване 

на нови работни места и заетост в рамките на земеделското 

стопанство“, с Минимално изискване „С проектното 

предложение е предвидено създаването на най-малко 1 

работно място в земеделското стопанство“ и съответно 

присъждат точки с натрупване към други такива заявени от 

кандидата при положение, че този приоритет е отбелязан. 

За целите на питането, приемаме, че приоритета е 

отбелязан и искам да изкажете становище дали като 

кандидат по процедурата ще създам работно място и 

осигуря заетост при следните условия: 

1.1. За назначен работник ще се ползва лице, не 

пребиваващо на територията на страната в по-голямата част 

от годината, а именно от седем до десет месеца. 

1.2. Същото като в т. 1.1 с допълнение към условието, че 

назначеното лице ще е в неплатен отпуск през периода в 

който не е в страната или за по-голям период от годината по 

лично усмотрение на мен като работодател и като 

работодател не му начислявам и изплащам трудови доходи, 

бизнес плана (таблица 7.1. Допълнителна заетост и 

нови работни места) средния списъчен брой на 

наетия от него персонал за периода от създаване на 

стопанството до месеца, предхождащ датата на 

подаване на проектното предложение, и при 

изпълнение на дейностите по проекта планира 

увеличение на средния списъчен брой на персонала 

чрез създаването на най-малко 1 работно място в 

земеделското стопанство, изчислен съгласно 

Методиката за изчисляване на средния списъчен 

брой на персонала, утвърдена от Националния 

статистически институт (НСИ) със Заповед № РД-

07-21 от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ. В  

увеличението не се включва заетостта на 

кандидата/бенефициента физическо лице, на 

собственика на предприятието на 

кандидата/бенефициента ЕТ или на едноличния 

собственик на капитала на кандидата/ 

бенефициента ЕООД.“. 
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но в действителност има не прекъснат трудов договор с мен. 

Предвид, че примерите са реални от практиката по 

предходни приеми от ПРСР 2014-2020, даващи предимство 

на кандидат при „създаване на заетост“, оставам в очакване 

на вашето разяснение при какви условия е изпълнен 

критерият за устойчива заетост. 

 

№ 31,  

02.02.2022 г. 

newscience.ltd@gmail.com 

 

При попълване на Приложение 3 Бизнес план, раздел (лист) 

Основна информация, XIV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, 

критерий 6. "Проектни предложения, които водят до 

създаване на нови работни места и заетост в рамките на 

земеделското стопанство: С проектното предложение е 

предвидено създаването на най-малко 1 работно място в 

земеделското стопанство", в таблицата е посочено 

"Максимален брой точки за посочения приоритет- 2", а 

когато се избере критерият, от падащото меню автоматично 

се попълва "5", което води до различен/ грешен брой точки. 

Моля за разяснение да попълваме ли таблицата, или ще има 

ново приложение 3?  

 

Виж отговор на въпрос № 26 от 19.01.2022 г 

„Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. прави 

уточнение, че кандидатите заявили съответствие с 

критерий № 6 „Проектни предложения, които 

водят до създаване на нови работни места и 

заетост в рамките на земеделското стопанство“ 

не могат да получат повече от 2 точки. 

В допълнение Ви обръщам внимание, че при желание 

от страна на кандидатите по подмярката, те 

може да изпълнят следните стъпки с цел коректно 

отбелязване на брой точки по критерий за оценка № 

6 „Проектни предложения, които водят до 

създаване на нови работни места и заетост в 

рамките на земеделското стопанство“ е 

необходимо при попълване на данни в Приложение № 

3: „Бизнес план“ да се предприемат следните  

mailto:newscience.ltd@gmail.com
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стъпки: 

1. Маркиране на поле T48 от XIV „Критерии за 

подбор“; 

2. Избор на раздел Data (Данни); 

3. Избор на бутон Data Validation (Валидиране 

на данните);

 
4. Избор на бутон „Clear All“, след това бутон 

„ОК“. 
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След деактивиране на функцията, ръчно се въвежда 

цифрата 2 (две), когато е приложимо.“. 

№ 32,  

02.02.2022 г. 

viktoriqdh_m6.1@abv.bg 

Здравейте! 

Моля, за следните разяснения:  

 

Въпрос № 1. Коя от изброените инвестиции попада в 

обхвата на Приложение № 11 Към Условия за 

кандидатстване, към точка 1.3.1 и 1.4.1? 

1. Автоматични линии за добив на пчелен мед -вкл. 

Разпечатване, шнек за пресоване на восък  

2. Помпи за мед  

3. Матуратори  

4. Автоматични линии за добив на пчелен восък  

 

 

В Условията за кандидатстване по процедура № 

BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова 

помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-

2020 г. няма Приложение № 11. 
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5. Автоматични линии за добив на перга  

6. Автоматични линии за добив и сепариране на пчелен 

клей/прополис  

7. Центрофуги  

8. Сушилни за прашец  

9. Веялки за прашец  

10.Сепаратори за прашец  

11. Хладилни камери – плюсови и минусови - за съхранение 

на празни рамки, прашец, пити с мед и темперирани на пити 

с мед  

12. Инкубатори за пчелни майки  

13. Помпи за пчелно млечице  

14. Метериологични станции  

15. Кантарни палетни колички  

16. Линии за восъчни основи  

17. Акумулаторни колички за преместване на кошери за 

неравни терени  

18. Ремаркета за подвижно пчеларство  

19. Стакери  

20. Мотокари  

21.Охранителни системи - камери и хардуер, самостоятелно 

захранване  

22.Линии за разфасоване на пчелни продукти  

23. Електронни датчици за събиране и отчитане на данни в 

кошера -  

микроклимат, моментно състояние на пчелно семейство  
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24. Кранове и други повдигащи устройства спомагащи 

подвижното пчеларство  

25. Системи за прогонване на вредители и неприятели при 

пчелните семейства  

 

Въпрос № 2. Първо - Попада ли в обхвата на Приложение № 

11 Към Условия за кандидатстване, към точка 1.3.1 и 1.4.1 

интегрирана термовизионна сензорна система за отдалечено 

наблюдение на пчелните семейства, която е базирана на 

множество температурни датчици разположени вътре в 

кошера. Системата е съставена от кошерен компютър, 

батерия, соларен панел и базова станция за препращане на 

информация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второ - Към момента системата има предварително 

становище за патент, че системата е новост. Достатъчен ли е 
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този документ при подаване на заявка за второ плащане или 

е задължително да има издаден патент. И, проблем ли е, ако 

патента е издаден след подаване на проектното 

предложение? 

 

Въпрос  № 3.: Ако в проекта имам заложена инвестиция 

дискова брана за частична обработка на почвата, и към дата 

на подаване на заявка за второ плащане документите за 

покупка не са придружени от документ за ползван патент по 

смисъла на Закона за патентите и регистрацията на 

полезните модели, какво се случва с изпълнението на 

проекта при положение, че съм поела ангажимент и 

съответно получила допълнително 15 точки за проектни 

предложения с инвестиции в иновативни за стопанството 

технологии? 

 

Благодаря! 

№ 33,  

02.02.2022 г. 

viktoriqdh_m6.1@abv.bg 

Коригиран въпрос с вх. № BG06RDNP001-6.011-Q012 !!! 

 

Здравейте! 

Моля, за следните разяснения:  

 

Въпрос № 1. Коя от изброените инвестиции попада в 

обхвата на Приложение № 10 Към Условия за 

кандидатстване, към точка 1.3.1 или 1.4.1? 

 

 

На база описаното във Вашия въпрос, управляващия 

орган на ПРСР 2014 – 2020 г. представя следната 

информация: 

 

Въпрос № 1. Инвестициите посочени в точки 1, 7, 8, 

10, 14, 21, 23 и 25 биха попаднали в обхвата на 

Приложение № 10 в случай, че същите имат характер 

mailto:viktoriqdh_m6.1@abv.bg
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1. Автоматични линии за добив на пчелен мед -вкл. 

Разпечатване, шнек за  

пресоване на восък  

2. Помпи за мед  

3. Матуратори  

4. Автоматични линии за добив на пчелен восък  

5. Автоматични линии за добив на перга  

6. Автоматични линии за добив и сепариране на пчелен 

клей/прополис  

7. Центрофуги  

8. Сушилни за прашец  

9. Веялки за прашец  

10.Сепаратори за прашец  

11. Хладилни камери – плюсови и минусови - за съхранение 

на празни рамки, прашец, пити с мед и темперирани на пити 

с мед  

12. Инкубатори за пчелни майки  

13. Помпи за пчелно млечице  

14. Метериологични станции  

15. Кантарни палетни колички  

16. Линии за восъчни основи  

17. Акумулаторни колички за преместване на кошери за 

неравни терени  

18. Ремаркета за подвижно пчеларство  

19. Стакери  

20. Мотокари  

на система и оборудване което се използват за 

събиране, обработка и анализ на данни при 

отглеждане на пчелни семейства или представляват 

автоматизирани и/или роботизирани системи, 

използвани в отделните фази по отглеждане на 

пчелни семейства или системи за идентификация, 

системи за управление и наблюдение на пчелина. 

„Хладилни камери – плюсови и минусови - за 

съхранение на празни рамки, прашец, пити с мед и 

темперирани на пити с мед“ биха попаднали в 

обхвата на Приложение № 10 в случай, че тяхното 

предназначение съответства на т. 1.4.3 от цитираното 

приложение. 

Инвестициите посочени в точки 2, 9, 12, 13, 15, 17, 

18, 19, 20 и 24 не попадат в обхвата на Приложение 

№ 10 от УК. 

По отношение на инвестициите по точки 3, 4, 5, 6,16 

и 22 не може да бъде определено дали същите 

попадат в обхвата на Приложение № 10 от УК. 

Обръщаме Ви внимание, че в т. 8 от раздел 22.2 

„Методика за оценка на проектните предложения“ от 

Условията за кандидатстване е посочен подхода за 

оценка по критерий за оценка № 5. 

В допълнение, Ви информирам, че оценката за 

съответствието с приоритет № 5 „Проекти, които 

допринасят за устойчиво и цифрово икономическо 
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21.Охранителни системи - камери и хардуер, самостоятелно 

захранване  

22.Линии за разфасоване на пчелни продукти  

23. Електронни датчици за събиране и отчитане на данни в 

кошера -  

микроклимат, моментно състояние на пчелно семейство  

24. Кранове и други повдигащи устройства спомагащи 

подвижното пчеларство  

25. Системи за прогонване на вредители и неприятели при 

пчелните семейства  

 

Въпрос № 2. 

- Първо - Попада ли в обхвата на Приложение № 10 

Към Условия за кандидатстване, към точка 1.3.1 и 1.4.1 

интегрирана термовизионна сензорна система за отдалечено 

наблюдение на пчелните семейства, която е базирана на 

множество температурни датчици разположени вътре в 

кошера. Системата е съставена от кошерен компютър, 

батерия, соларен панел и базова станция за препращане на 

информация.  

 

 

 

 

- Второ - Към момента системата има предварително 

становище за патент, че системата е новост. Достатъчен ли е 

възстановяване“ се определя от оценителната 

комисия въз основа на предоставените документи и 

информацията за съответните инвестиции и дейности 

включени в проектното предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 2 

„Интегрирана термовизионна сензорна система за 

отдалечено наблюдение на пчелните семейства“ 

попада в обхвата на Приложение №10 в случай, че 

същата има характер на система и оборудване което 

се използват за събиране, обработка и анализ на 

данни. 

 

 

 

 

 

В случай, че доказвате съответствие по приоритет № 

5 „Проекти, които допринасят за устойчиво и 
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този документ при подаване на заявка за второ плащане или 

е задължително да има издаден патент. И, проблем ли е, ако 

патента е издаден след подаване на проектното 

предложение?  

- Трето - Задължително условие ли е инвестицията от 

Приложение № 10 Към Условия за кандидатстване да е 

съпътствана от документ за патент? 

 

Въпрос № 3. Ако в проекта имам заложена инвестиция 

дискова брана за частична обработка на почвата, и към дата 

на подаване на заявка за второ плащане документите за 

покупка не са придружени от документ за ползван патент по 

смисъла на Закона за патентите и регистрацията на 

полезните модели, какво се случва с изпълнението на 

проекта при положение, че съм поела ангажимент и 

съответно получила допълнително 15 точки за проектни 

предложения с инвестиции в иновативни за стопанството 

технологии? 

 

Благодаря! 

цифрово икономическо възстановяване“ с 

инвестиции, за които има издаден документ за 

ползван патент по смисъла на Закона за патентите и 

регистрацията на полезните модели то същият трябва 

да е издаден преди не – повече от две години преди 

датата на подаване на проектното предложение. 

 

 

Въпрос 3 Виж отговора на въпрос 2  
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№ 34,  

04.02.2022 г. 

agro_vending@abv.bg 

 

Уважаеми г-да експерти,  

моля за разяснение относно критерии № 4 от процедура 6.1:  

 

По критерии 4.1. Проекти свързани с производството на 

биологично сертифицирани селскостопански продукти е  

указано, че в случай, че СПО на земеделското стопанство на 

кандидата към момента на кандидатстване включва култури 

и/или животни, отглеждани по биологичен начин, той ще 

получи точки на база стопанството си. 

 

Въпрос: Стопанството към дата на кандидатстване е 

сключило договор с биосертифицираща фирма и има 

потвърждение по чл. 29, но се намира в период на преход, а 

не е биологично. В този случай, може ли да се заявят точки?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По приоритет № 4 „Проекти свързани с 

производството на биологично сертифицирани 

селскостопански продукти“ не се присъждат точки на 

земеделски стопанства в които се отглеждат култури 

и/или животни в период на преход към биологично 

производство. 

 

Точки по критерий за оценка № 4.1 получават 

проектни предложения, при които в земеделското 

стопанство на кандидата към датата на подаване на 

проектното предложение се отглеждат животни 

и/или селскостопански култури, за които към 

проектното предложение са представени документи 

във връзка с чл. 29, параграф 1 от Регламент № 

834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 относно 

биологичното производство и етикетирането на 

биологични продукти и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 2092/91 (документи по т. 2 от Раздел 24.2 

„Списък с документи, доказващи съответствие с 

критериите за оценка на проекти“) и същите 

mailto:agro_vending@abv.bg
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По критерии 4.2. Проектни предложения на млади фермери, 

чиито стопанства планират да се сертифицират за 

биологично производство на земеделски продукти и храни 

по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 

юни 2007 г. относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти и за отмяна на 

Регламент (ЕИО) 2092/91 

 

Въпрос: За планираното увеличение отново ще бъде 

сключен договор и ще бъде представено потвърждение от 

биосертифициращата фирма, но увеличеното стопанство ще 

е в период на преход, а не биологично сертифицирано.  

По този начин ще се изпълни ли условието по критерият?  

Благодаря! 

потвърждават, че съответните животни и/или 

селскостопански култури отглеждани в земеделското 

стопанство на кандидата, са сертифицирани за 

производство на биологични селскостопански 

продукти.  

 

Точки по критерий за оценка № 4.2 получават 

проектни предложения, при които цялото планирано 

от кандидата увеличение на СПО на земеделското 

стопанството за целите на проекта и посочено в 

бизнес плана е само с животни и/или 

селскостопански култури, които ще бъдат 

сертифицирани за биологично производство по 

смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно 

биологичното производство и етикетирането на 

биологични продукти и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) 2092/91. Условието трябва да е изпълнено към 

избраната крайна дата на периода за проверка, но не 

по-късно от подаване на искане за второ плащане. 

 

№ 35,  

07.02.2022 г. 

Владимир Георгиев  kvg50@abv.bg 

Здравейте, 

По Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по 

подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски 

стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 

Поставеният въпрос е неясен и не дава възможност за 

конкретен отговор. 

Редът и условията за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по подмярка 6.1 "Стартова помощ 

за млади земеделски стопани" се съдържат в 

утвърдените документи, свързани с отворената 

mailto:kvg50@abv.bg
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за периода 2014 - 2020 г. Имам следния въпрос: 

Предприятие Х ЕООД има управител, който в предприятие 

У ООД има 40% от капитала, другите 60% са притежание на 

другия съдружник, който е и управител на ООД.  

Възможно ли е при процедура обявена от предприятие Х по 

две съпоставими оферти и спечелена от предприятие У, да 

има конфликт на интереси! И двете предприятия съгласно 

ЗМСП са независими! 

  

Благодаря и успешна седмица, 

процедура за прием чрез подбор в ИСУН 2020, 

където можете да намерите публикувани на следния 

електронен адрес 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7e

1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486, както и на 

официалната електронна страница на Министерство 

на земеделието 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR

SR.aspx. 

№ 36,  

07.02.2022 г. 

Nufil Dzhemil nufildzhemil@gmail.com 

Въпроси и искания за разяснения във връзка с Процедура 

чрез подбор BG06RDNP001-6.011 по по подмярка 6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 

„Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

 

Въпрос 1  

 

т.11.1. към  раздел 2. Финансово изпълнение на проектите и 

плащане от Условията за изпълнение Процедура чрез 

подбор BG06RDNP001-6.011  гласи следното: 

 

11.1. Бенефициентът няма право да получи второто плащане 

и дължи връщане на полученото първо плащане по 

 

По поставения въпрос УО на ПРСР извършва 

допълнителна проверка и/или допълнително 

становище, като отговора по същия ще бъде включен 

при следващо публикуване на разяснения свързани с 

настоящата процедура. 

 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx
mailto:nufildzhemil@gmail.com
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административния договор заедно със законната лихва към 

него, изчислена за период, посочен в административния 

договор, когато: 

 

11.1.22. инвестициите в дълготрайни материални и 

нематериални активи, посочени в бизнес плана, са 

придобити от бенефициента физическо лице, едноличният 

собственик на капитала на бенефициента ЕООД или 

собственикът на предприятието на бенефициента ЕТ е 

придобил от своя съпруг и/или от роднини по права линия - 

без ограничения, и/или от роднини по сватовство от първа 

степен, както и/или от юридическо лице, чийто мажоритарен 

дял от капитала се притежава от кандидата ЕООД или ЕТ, 

кандидата физическо лице, собственика на капитала на 

кандидата ЕООД или собственика на предприятието на 

кандидата ЕТ и/или са финансирани по ПРСР 2014 - 2020, 

ПРСР 2007 - 2013 и/или други програми за подпомагане с 

национални средства и/или средства на ЕС и/или когато 

единичната стойност на придобития актив е по-ниска от 700 

лева; 

 

чл.11 и чл.11, т.18 от Административния договор гласят 

следното: 

 

Чл. 11. ФОНДЪТ има право да откаже второ плащане и да 

изисква възстановяване на извършените по договора 
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плащания, когато БЕНЕФИЦИЕНТЪТ: 

 

чл.11, т.18 - инвестициите в дълготрайни материални и 

нематериални активи, посочени в бизнес плана, са 

придобити от бенефициента физическо лице, едноличният 

собственик на капитала на бенефициента ЕООД или 

собственикът на предприятието на бенефициента ЕТ е 

придобил от своя съпруг и/или от роднини по права линия - 

без ограничения, и/или от роднини по сватовство от първа 

степен, както и/или от юридическо лице, чийто мажоритарен 

дял от капитала се притежава от кандидата ЕООД или ЕТ, 

кандидата физическо лице, собственика на капитала на 

кандидата ЕООД или собственика на предприятието на 

кандидата ЕТ и/или са финансирани по ПРСР 2014 - 2020, 

ПРСР 2007 - 2013 и/или други програми за подпомагане с 

национални средства и/или средства на ЕС и/или когато 

единичната стойност на придобития актив е по-ниска от 700 

лева; 

 

 

В т.11.1. към  раздел 2. Финансово изпълнение на проектите 

и плащане от Условията за изпълнение и чл.11, т.18 от 

Административния договор гласят, че бенефициентът няма 

да получи второ плащане, ако инвестициите посочени в 

бизнес плана са финансирани по ПРСР 2014 – 2020, а в 

колона Е от Таблица 8. Описание на планираните 
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инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в 

рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес 

плана бенефициентът има право да посочи по коя подмярка 

от ПРСР 2014 – 2020 ще реализира проекта, а именно 4.1 

или 4.2. 

 

Във връзка с гореизложеното имам следния въпрос:  

Коректно ли е нашето тълкуване на текстовете на т.11.1. към  

раздел 2. Финансово изпълнение на проектите и плащане от 

Условията за изпълнение  и чл.11 и чл.11, т.18 от 

Административния договор, а именно: 

Младият земеделски стопанин ще получи второ плащане, 

ако след приспадане на разходите за инвестициите в 

дълготрайни материални и нематериални активи, придобити 

от съпруг и/или от роднини по права линия - без 

ограничения, и/или от роднини по сватовство от първа 

степен, както и/или са финансирани по ПРСР 2014 - 2020, 

ПРСР 2007 - 2013 и/или други програми за подпомагане с 

национални средства и/или средства на ЕС остане поне един 

актив на стойност не по-ниска от 700 лева. 

Съгласно определението за „Точно изпълнение на бизнес 

плана“ бизнес планът ще е изпълнен точно и ще е 

осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или 

нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 

лева, каквото е изискването на  т.1 от раздел 14.Категории 

разходи, допустими за финансиран за получаване на второ 
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плащане от Условията за кандидатстване. 

 

 

Очакваме Вашето становище по поставените въпроси. 

 

С уважение Нуфил Джемил  

 

№ 37,  

07.02.2022 г. 

Rado Shulev rado.vs@gmail.com 

Здравейте,  

 

Имам желанието да кандидатствам по подмярка 

6.1."Стартова помощ за млади земеделски стопани" 

 

В приложение 1 към проектната документация , раздел 

"Черупкови овощни видове"  чета орехи - интензивни 

насаждения върху слаборастящи подложки от обикновен 

орех и орехи  с подложка обикновен или черен орех.  

Таблицата касае минимален брой на растенията на единица 

площ.  

 

В приложение 7 - Списък с култури и животни, попадащи в 

чувствителни сектори "Плодове и зеленчуци" не са 

включени орехи.  

 

Реално мога ли да кандидатствам по мярката за изграждане 

на капкова напоителна система в новонасадена орехова 

 

 

 

 

 

 

Земеделските стопани които отглеждат културата 

„Орех“ имат възможност да подадат проектно 

предложение по процедура № BG06RDNP001-6.011 

по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади 

земеделски стопани" ПРСР 2014-2020 година. 

Видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни 

материални и нематериални активи, включени в 

бизнес плана, трябва да съответстват на конкретната 

дейност на земеделското стопанството в конкретното 

проектно предложение. 

mailto:rado.vs@gmail.com
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градина ? 

 

Олег Шулев 
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Публикувано на17.02.2022 г. 

№, дата на 

получаване 

 

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

Допълнителен 

отговор на 

запитване  

№ 17,  

10.01.2022 г. 

Въпрос 1  

Дефиницията за „Стартиране на изпълнението на бизнес 

плана“ гласи следното: 

Започване на дейност и/или инвестиция, посочена в таблица 

№ 8 "Описание на планираните инвестиции и дейности", 

свързана с развитието на стопанството и постигане на 

специфичните цели и резултати посочени в таблица № 7 

"Специфични цели и резултати" от бизнес плана 

 

Във връзка с гореизложеното имам следния въпрос:  

Ще се приема ли за достатъчно доказателство за 

„Стартиране на изпълнението на бизнес плана“ документ от 

обучаваща организация, с който се удостовери, че 

земеделският стопанин е започнал курс за придобиване на 

професионални умения и компетентности или придобиване 

на знания по основните проблеми по опазване компонентите 

на околната среда в земеделския сектор, но курсът не е 

приключил в рамките на 9 месеца след датата на сключване 

на административния договор?  

 

 

 

1. Посоченият във Вашия въпрос документ може 

да се приеме за стартиране на дейност при следните 

условия: 

 Курсът да е част от одобрения бизнес план и да е 

залегнал в административния договор; 

 Конкретният започнат курс да бъде завършен 

успешно и документът, удостоверяващ тези 

обстоятелства да бъде представен към искането 

за второ плащане с цел доказване постигането на 

съответните специфични цели и резултати. 
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Въпрос 2 

т.б от дефиницията за „Точно изпълнение на бизнес плана“ 

гласи следното: 

Точно изпълнение (в количествено, качествено и времево 

отношение) към крайната дата на периода на проверка в 

изпълнението на бизнес плана на всяка една от следните 

дейности: 

б) изпълнение най-късно до крайната дата на периода на 

проверка изпълнението на бизнес плана на всички дейности 

и инвестиции в дълготрайни материални и нематериални 

активи, посочени в таблица № 8 (колони А, Б и В) на бизнес 

плана; 

Във връзка с гореизложеното имам следния въпроси:  

1.Правилно ли е тълкуването на гореизложеното, че 

неспазването на Индикативна година на започване на 

инвестицията/ дейността посочена в таблица № 8(колона З) 

на бизнес плана не се счита за неточно изпълнение на бизнес 

плана, а за точното изпълнение на бизнес плана е 

достатъчно инвестицията/ дейността да е изпълнена най-

късно до крайната дата на периода на проверка 

изпълнението на бизнес плана? 

 

 

2. В колона „З“ от Табл. 8 от бизнес плана се записва 

„Индикативна година на започване на инвестицията/ 

дейността, но не по-късно от избраната крайна дата 

на периода за проверка изпълнението на бизнес 

плана“. В дефиницията за „точно изпълнение на 

бизнес плана“ колона „З“ не е посочена. Обръщаме 

внимание, че в колона „З“ следва да бъде записано 

начало на изпълнение на дейност от бизнес плана, 

което да бъде не по-късно от девет месеца от 

сключване на административния договор, с която се 

доказва изпълнението на т. 1.1 от Раздел 13.1 от 

Условията за кандидатстване по процедурата. 
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Допълнителен 

отговор на 

запитване  

№ 36,  

07.02.2022 г. 

Nufil Dzhemil  

Въпроси и искания за разяснения във връзка с Процедура 

чрез подбор BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 

„Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

Въпрос 1  

 

т.11.1. към  раздел 2. Финансово изпълнение на проектите и 

плащане от Условията за изпълнение Процедура чрез 

подбор BG06RDNP001-6.011  гласи следното: 

 

11.1. Бенефициентът няма право да получи второто плащане 

и дължи връщане на полученото първо плащане по 

административния договор заедно със законната лихва към 

него, изчислена за период, посочен в административния 

договор, когато: 

 

11.1.22. инвестициите в дълготрайни материални и 

нематериални активи, посочени в бизнес плана, са 

придобити от бенефициента физическо лице, едноличният 

собственик на капитала на бенефициента ЕООД или 

собственикът на предприятието на бенефициента ЕТ е 

придобил от своя съпруг и/или от роднини по права линия - 

без ограничения, и/или от роднини по сватовство от първа 

Съгласно раздел „Дефиниции“ към условията за 

кандидатстване по процедурата „Точно изпълнение 

(в количествено, качествено и времево отношение) 

към крайната дата на периода на проверка в 

изпълнението на бизнес плана на всяка една от 

следните дейности: 

а) изпълнение най-късно до крайната дата на периода 

за проверка на изпълнението на бизнес плана на 

всички заложени специфични цели и резултати, 

посочени в таблици № 7 (колони Б и В) и № 8 

(колона Г) на бизнес плана; 

б) изпълнение най-късно до крайната дата на периода 

на проверка изпълнението на бизнес плана на всички 

дейности и инвестиции в дълготрайни материални и 

нематериални активи, посочени в таблица № 8 

(колони А, Б и В) на бизнес плана; 

Следователно следва да бъдат реализирани всички 

заложени в бизнес плана и административния 

договор дълготрайни материални и/или 

нематериални активи, като същите съгласно т. 

11.1.22 от Условията за изпълнение не трябва да 

бъдат придобити от: бенефициента физическо лице, 

едноличният собственик на капитала на 

бенефициента ЕООД или собственикът на 

предприятието на бенефициента ЕТ е придобил от 

своя съпруг и/или от роднини по права линия - без 
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степен, както и/или от юридическо лице, чийто мажоритарен 

дял от капитала се притежава от кандидата ЕООД или ЕТ, 

кандидата физическо лице, собственика на капитала на 

кандидата ЕООД или собственика на предприятието на 

кандидата ЕТ и/или са финансирани по ПРСР 2014 - 2020, 

ПРСР 2007 - 2013 и/или други програми за подпомагане с 

национални средства и/или средства на ЕС и/или когато 

единичната стойност на придобития актив е по-ниска от 700 

лева; 

 

чл.11 и чл.11, т.18 от Административния договор гласят 

следното: 

 

Чл. 11. ФОНДЪТ има право да откаже второ плащане и да 

изисква възстановяване на извършените по договора 

плащания, когато БЕНЕФИЦИЕНТЪТ: 

 

чл.11, т.18 - инвестициите в дълготрайни материални и 

нематериални активи, посочени в бизнес плана, са 

придобити от бенефициента физическо лице, едноличният 

собственик на капитала на бенефициента ЕООД или 

собственикът на предприятието на бенефициента ЕТ е 

придобил от своя съпруг и/или от роднини по права линия - 

без ограничения, и/или от роднини по сватовство от първа 

степен, както и/или от юридическо лице, чийто мажоритарен 

дял от капитала се притежава от кандидата ЕООД или ЕТ, 

ограничения, и/или от роднини по сватовство от 

първа степен, както и/или от юридическо лице, чийто 

мажоритарен дял от капитала се притежава от 

кандидата ЕООД или ЕТ, кандидата физическо лице, 

собственика на капитала на кандидата ЕООД или 

собственика на предприятието на кандидата ЕТ и/или 

са финансирани по ПРСР 2014 - 2020, ПРСР 2007 - 

2013 и/или други програми за подпомагане с 

национални средства и/или средства на ЕС.  
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кандидата физическо лице, собственика на капитала на 

кандидата ЕООД или собственика на предприятието на 

кандидата ЕТ и/или са финансирани по ПРСР 2014 - 2020, 

ПРСР 2007 - 2013 и/или други програми за подпомагане с 

национални средства и/или средства на ЕС и/или когато 

единичната стойност на придобития актив е по-ниска от 700 

лева; 

 

В т.11.1. към  раздел 2. Финансово изпълнение на проектите 

и плащане от Условията за изпълнение и чл.11, т.18 от 

Административния договор гласят, че бенефициентът няма 

да получи второ плащане, ако инвестициите посочени в 

бизнес плана са финансирани по ПРСР 2014 – 2020, а в 

колона Е от Таблица 8. Описание на планираните 

инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в 

рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес 

плана бенефициентът има право да посочи по коя подмярка 

от ПРСР 2014 – 2020 ще реализира проекта, а именно 4.1 

или 4.2. 

 

Във връзка с гореизложеното имам следния въпрос:  

Коректно ли е нашето тълкуване на текстовете на т.11.1. към  

раздел 2. Финансово изпълнение на проектите и плащане от 

Условията за изпълнение  и чл.11 и чл.11, т.18 от 

Административния договор, а именно: 

Младият земеделски стопанин ще получи второ плащане, 
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ако след приспадане на разходите за инвестициите в 

дълготрайни материални и нематериални активи, придобити 

от съпруг и/или от роднини по права линия - без 

ограничения, и/или от роднини по сватовство от първа 

степен, както и/или са финансирани по ПРСР 2014 - 2020, 

ПРСР 2007 - 2013 и/или други програми за подпомагане с 

национални средства и/или средства на ЕС остане поне един 

актив на стойност не по-ниска от 700 лева. 

Съгласно определението за „Точно изпълнение на бизнес 

плана“ бизнес планът ще е изпълнен точно и ще е 

осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или 

нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 

лева, каквото е изискването на  т.1 от раздел 14.Категории 

разходи, допустими за финансиран за получаване на второ 

плащане от Условията за кандидатстване. 

Очакваме Вашето становище по поставените въпроси. 

С уважение Нуфил Джемил 

 


