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Публикувано на 09.07.2019 г. 

№, дата на 

получаване 

 

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

№ 1 

29.6.2019 

Kolyo Georgiev k.georgiev1990@gmail.com 

Моят въпрос е дали орехите са приоритетни и само с 

орехи могат ли да се вземат точки? 

Съгласно Приложение № 10 Списък с култури в сектор 

„Плодове и зеленчуци“ и списък с животни в сектор 

„Животновъдство“, т. I. “Списък на приоритетни култури” 

към Условията за кандидатстване (УК), културата “орех” не 

попада в списъка на приоритетните култури. 

По отношение на втората част от Вашия въпрос, може да се 

запознаете с критериите за оценка в Раздел 22 „Критерии и 

методика за оценка на проектните предложения“ от УК и 

обстоятелствата, при които се предоставя приоритет и 

точки на дадено проектно предложение. 

 

 

 

№ 2 

29.6.2019 

STANISLAV Monovski stavcho1@abv.bg 

Здравейте може ли да ми кажете ако сега се 

регистрирам земеделски производител дали ще мога да 

кандидатствам по мярка 6.3 имам 55 кошера 

регистрирани преди 3 години селско стопанска диплома 

и завършен курс над 150 часа за пчеларство благодаря 

Съгласно т. 2 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от  УК: „Към датата на подаване на 

проектното предложение кандидатите трябва да 

отговарят на следните условия: 

2.1. са регистрирани като земеделски стопани по реда на 

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

mailto:k.georgiev1990@gmail.com
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предварително. регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 

1999 г.);  

2.2. са получили от земеделска дейност най-малко 33 на 

сто от общите си приходи/доходи за предходната 

календарна година; 

2.3. имат икономически размер на стопанството, измерен 

в стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро 

включително, изчислено по таблица съгласно Приложение 

№ 1; 

2.4. са собственици и/или ползватели на цялата налична в 

земеделското стопанство земя; 

2.5. са собственици и/или наематели на животновъдните 

сгради и помещения, използвани за животновъдната 

дейност, в случай че развиват такава; 

2.6. са микропредприятия или малки предприятия по 

смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните 

предприятия (ЗМСП), (Приложение № 2).“ 

Във връзка със зададения от Вас въпрос и в зависимост от 

параметрите на земеделското Ви стопанство, следва да 

имате предвид по горните условия. 

В допълнение, по отношение на изискването за 

образование, следва да имате предвид разпоредбите на т. 
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3.3 и т. 10 от Раздел 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“ от УК. 

№ 3 

29.6.2019 

Sve __ sve__@abv.bg 

Здравейте, въпросът ми е : регистриран ЗП през 2018, 

има доход за 2018 от земеделска дейност може ли да 

кандидатсва? Къде можем да се запознаем с 

изискванията за кандидатсване? 

По отношение на цитираното от Вас изискване за доход от 

земеделска дейност следва да имате предвид т. 2.2 от 

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

УК. 

Пълният пакет документи по процедурата № BG 

06RDNP001-6.007 за подбор на проектни предложения по 

подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и 

предприятия" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), (УК, 

Условията за изпълнение (УИ) и приложенията към тях)  

е публикуван на интернет адреса на ИСУН 2020: 

https://eumis2020.government.bg, на Министерството на 

земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и 

на Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове: www.eufunds.bg, както и на 

електронната страница на ДФ „Земеделие“. 

№ 4 

29.6.2019 

 

Boris Petrov bata2018@abv.bg 

Здравейте  
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Във връзка с приема на документи по подмярка 6.3 

имаме следния въпрос:  

 

1.Кандидат по подмярка 6.3 към момента на 

кандидатстване разполага с животновъден обект, в 

който се отглеждат животни попадащи в приоритетен 

сектор със общо СПО в размер на 3450 евро.  

 

Допустимо ли е кандидата при евентуално одобрение на 

проекта да закрие животновъдния обект и за периода на 

изпълнение на бизнес плана/от първа до пета година/ в 

стопанството му да се отглеждат единствено 

зеленчукови култури и трайни насаждения, с които да 

се покрива обема на стопанството към момента на 

кандидастване /3450 евро спо/и съответното увеличение 

с мин 2000 евро СПО?  

Благодаря за отговора 

 

 

 

 

1. Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид,  

условието съгласно т. 4 от Раздел 22.2 от УК, а именно: 

„когато проектът е бил оценен по критериите за подбор, 

посочени в т. 1, т. 2 и/или т. 3 от Раздел 22.1 „Критерии 

за подбор на проектни предложения“, кандидатът е 

длъжен да поддържа съответствие с всеки един от 

критериите, на които е отговарял проектът му, през 

целия период, считано от датата на подаване на 

проектното предложение до изтичане на пет години от 

датата на сключване на административния договор.“ 

Също така, следва да имате предвид и одобрените УИ по 

настоящата процедура. 

 

№ 5 

28.6.2019 

Tanq Taneva tani4ka_dsp@abv.bg 

Здравейте,  

 Във връзка със стартирала процедура № 

BG06RDNP001-6.007 - Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова 
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помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 

6 "Развитие на стопанства и предприятия" от 

Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г., бих желала, ако може да ми 

отговорите: 

1. как правилно да  определя дела на приходите от 

продажби oт земеделска дейност, на моето стопанство, 

като физическо лице спрямо общите ми приходи през 

предходната година. Конкретният ми въпрос е тъй като 

съм Управител и Едноличен собственик на капитала на  

ЕООД, и то не извършва земеделска дейност, аз съм 

регистрирана като ЗП, като физическо лице и имам 

намерение да кандидатствам като физическо лице,  кои 

данни от дейността на притежаваната от мен фирма 

трябва да взема като Приходи/доходи от 

неземеделски дейности на мен като физическо лице : 

облагаемият доход (данъчен финансов резултат) на 

фирмата или общите й приходи? 

Моля за отговор, за да мога коректно да попълня 

“Справка-декларация за приходите от земеделски 

дейности или участие и подпомагане по схемата за 

единно плащане на площ, включително приход от 

получена публична финансова помощ, директно 

 

 

 

 

 

1. Във връзка с поставения от Вас въпрос, следва да имате 

предвид изискването по т. 2.2 от Раздел 11.1 „Допустими 

кандидати“ от УК. При определяне на приходи/доходи от 

земеделска дейност трябва да имате предвид и т. 17, и т. 21 

от Раздел 27 „Допълнителна информация“ от УК. 
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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, получени за 

предходната финансова година“ (Приложение № 6). 

 

2.В списъка с документи, които се подават на етап 

кандидатстване в т.17 към документите за собственост 

на земеделска земя, има изискване да се представят и 

актуална скица на имота/имотите.. Ще се приемат ли 

за актуални издадените от Агенция по геодезия, 

картография и кадастър скици (независимо от датата на 

издаването им) ако не е възникнало  изменение в 

данните за имота, за който е издадена скицата?  

Предварително благодаря! 

Таня Веселинова 

 

 

 

 

 

 

 

2. Скиците следва да бъдат актуални към датата на 

подаване на проектното предложение, което следва да е 

удостоверено от Агенция по геодезия, картография и 

кадастър. 

Издадените скици по реда на чл. 3 от НАРЕДБА № 49 от 

05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената 

собственост са със срок на валидност 6 месеца. Скицата 

може да се презаверява от Общинска служба по земеделие 

(ОСЗ) при липса на изменения в данните за имота. 

№ 6 

28.6.2019 

Младен Ангелов angelov_95@abv.bg 

Здравейте,  

 Във връзка със стартирала процедура № 

BG06RDNP001-6.007 - Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ 

за развитието на малки стопанства" от мярка 6 
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"Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 

г., бих желала, ако може да ми отговорите: 

1. Как правилно да  определя дела на приходите от 

продажби oт земеделска дейност, на моето стопанство, 

като физическо лице спрямо общите ми приходи през 

предходната година. Конкретният ми въпрос е тъй като 

съм Управител и Едноличен собственик на капитала на  

ЕООД, и то не извършва земеделска дейност, аз съм 

регистрирана като ЗП, като физическо лице и имам 

намерение да кандидатствам като физическо лице,  кои 

данни от дейността на притежаваната от мен фирма 

трябва да взема като Приходи/доходи от неземеделски 

дейности на мен като физическо лице : облагаемият 

доход (данъчен финансов резултат) на фирмата или 

общите й приходи? 

Моля за отговор, за да мога коректно да попълня 

“Справка-декларация за приходите 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, 

 

 

 

1. Виж отговор на въпрос № 5. 
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директно свързани със земеделски дейности, или 

получена публична финансова помощ, получени за 

предходната финансова година“ (Приложение № 6), 

  

2. В списъка с документи, които се подават на етап 

кандидатстване в т.17 към документите за собственост 

на земеделска земя, има изискване да се представят и 

актуална скица на имота/имотите.. Ще се приемат ли за 

актуални издадените от Агенция по геодезия, 

картография и кадастър скици (независимо от датата на 

издаването им) ако не е възникнало  изменение в 

данните за имота, за който е издадена скицата?  

 

М. Ангелов 

 

 

 

 

2. Виж отговор на въпрос № 5. 

№ 7 

1.7.2019 

Антония Начева [mailto:nacheva_a@abv.bg] 

Здравейте,  

Относно кандидатстването по Подмярка 6.3 имам 

следните въпроси: 

 

1. Диплома за завършено Висше образование 

"Ветеринарна медицина" замества ли 18-те часа 

задължителен курс? 

 

 

 

 

 

 

1. Във връзка с изискването, посочено в т. 3.3 от Раздел 13.1 

„Дейности, допустими за финансиране“ от УК е направено 

изключение, като същото е описано в т. 10 от същия Раздел 

и гласи: „Условието по т. 3.3 не се прилага за кандидати 

mailto:[mailto:nacheva_a@abv.bg]
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2. Задължително ли е да се купуват нови съоръжения, 

тъй като искаме да вземем колесар, платформи, 

центрофуга и друг инвентар, може ли да стане по обява 

и с частно лице? Ако да, има ли изискуема форма на 

Договора? 

 

 

със завършено средно и/или висше образование в областта 

на опазването на околната среда или които са получили 

консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 

"Консултантски услуги за малки земеделски стопани" от 

мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на 

стопанство и услуги по заместване в стопанство" от 

ПРСР 2014 - 2020 г. Условието се доказва с диплома за 

завършено средно или висше образование в областта на 

опазване на околната среда или с писмен доклад за 

изпълнени консултантски пакет/и по подмярка 2.1.2 във 

формат съгласно Приложение № 4 на Наредба № 7 от 

2016 г.“ 

В т. 3 от Раздел 27 „Допълнителна информация“ от УК е 

включена дефиниция за „Завършено средно и/или висше 

образование в областта на опазването на околната среда“ 

 

2. Във връзка с Вашия въпрос, Ви предоставяме следната 

информация: 

Съгласно т. 9.1 от Раздел 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“ от УК - Бизнес планът задължително 

включва поне една инвестиция в дълготрайни материални 

и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 

700 лева.  
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3. Ако заявените в Бизнесплана цени се различават от 

продажните има ли проблем? 

 

 

 

 

 

 

4. Трябва ли да се регистрира продажба на стойност 

5000 евро в следващите 5 години, дори и да няма 

такава? 

 

 

 

Към УК не е включен образец на договор, който 

кандидатите да използват при подготовка и подаване на 

проектното предложение. 

В допълнение следва да имате предвид условията, описани 

в Раздел 13.1 „Дейности, допустими за финансиране“ и 

„Раздел 13.2 „Дейности, недопустими за финансиране“ от 

УК, където не е посочено изрично изискване закупените 

съоръжения да са нови. 

 

3. Във връзка с поставения въпрос не става ясно какви цени 

визирате по отношение на Бизнес плана, като в допълнение 

Ви информираме, че съгласно т. 9.1 от Раздел 13.1 

„Дейности, допустими за финансиране“ от Условията за 

кандидатстване - Бизнес планът задължително включва 

поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или 

нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 

лева. 

4. Следва да се има предвид, че поставеният въпрос е 

неясен и не може да бъде предоставен отговор съгласно 

утвърдените насоки по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6-007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за 

развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на 

стопанства и предприятия" от ПРСР 2014-2020 г. 
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5. Може ли за планирани приходи, от мед в нашият 

случай, за следващите години да се запише по-малка 

сума или трябва да е същата като предходни години? 

 

 

 

 

 

6.Трябва ли кошерите да са с електронни  табелки, 

защото Ветеринарният лекар обясни, че ако не са с 

такива, не може да изкара Разпечатка от ИИС по реда на 

Наредба 6 от 8 октомври 2013? 

 

 

Благодаря за отговорите! 

Хубав ден! 

А. Начева 

 

5. Съгласно табл. 9 от раздел VI „Финансово план за 

земеделското стопанство“ към Приложение № 3 се описват 

основните приходи по дейности, които се предвижда да 

бъдат реализирани в рамките на периода за проверка 

изпълнението на бизнес плана, като всеки кандидат посочва 

информация в зависимост от възможностите и капацитета 

на стопанството и вида на произвежданата от него 

продукция. 

 

6. Поставеният въпрос не е свързан с разяснения по УК по 

настоящата процедура. 

№ 8 

1.7.2019 

T. Todorov t.n.todorov@abv.bg 

Здравейте, 

във връзка с новия прием по мярка 6.3 имам нялколко 

въпроса, на които ще бъда благодарен ако ми 
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отговорите. 

 

 Гледам трайни насъждения и планирам да 

кандидтаствам с тях. В проекта си искам да заложа 

увеличение на обработваемата площ в стопанството с 

поне 20% и увеличение на СПО с поне 2000 единици. 

 

1. Увеличението с 2000 евро на СПО автоматично ли 

следва след  като нарастне обработваемата площ на 

културата в дка? 

Пример: Сега  обработвам 7 дка и имам 5065 СПО,след 

като закупя земя 3 дка,засадя дръвчетата получавам ли 

и  търсеното увеличение на СПО с 2000 единици или 

дърветата трябва да влезнат в полододаване и  чак 

тогава ще отчитам увеличението с 2000 СПО. Въпросът 

е свързан с това коя  крайна дата на проверка  да посоча 

в бизнес плана, за да съм изпълнил и двете посочени от 

мен условия увеличение на земята и увеличение на СПО 

?Защото между двете събития ще има доста време. 

 

 

 

2.Покупката на земя изключена ли е от кръга инвестици 

 

 

 

 

 

 

 

1. Във връзка с поставения от Вас въпрос и съгласно т. 3.1, 

буква а) и буква б) от Раздел 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“ от УК е предвидена възможност за 

увеличаване на икономическия размер на стопанството, а 

именно: увеличаване на икономическия размер на 

стопанството, спрямо първоначалния размер най-малко с 

левовата равностойност на 2000 евро, измерен в СПО и/или 

увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-

малко 20 на сто, в т.ч. на площта със засетите/засадените 

култури, спрямо датата на кандидатстване (само за изцяло 

растениевъдни стопанства). 

Като в зависимост от направеният от кандидата избор, 

поетия ангажимент следва да бъде в съответствие с т. 3.1 от 

Раздел 13.1 от УК. 

 

2.  В случай че въпросът Ви е насочен към някои от целите 
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в размер на 2000 евро? Там влизат само покупката на 

дръвчетата ли? Всеки закупен ДМА/НДМА следва да е 

над 700 лв. и сумарно могат ли да направят 2000 

евро?Може ли да е употребяван съответния 

ДМА/НДМА? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Покупка на автомобил- тип фургон за нужите на 

стопанството влиза ли в обхвата на съоражения и 

оборудване за селскотостопанство или е недупостим за 

финансиране? 

 

и специфичните резултати, съгласно Таблица 1 от Бизнес 

плана (Приложение № 3) към УК, следва да имате предвид, 

че покупката на земя не се включва в обхвата на т. 7 и т. 8 

от специфичните резултати. Закупуването на дръвчета 

може да бъде включено съгласно изискванията на т. 6 и т. 9 

от специфичните резултати, съгласно Таблица 1 от Бизнес 

плана. 

По отношение на инвестиция в размер най-малко левовата 

равностойност на 2 000 евро, следва да имате предвид т.7 и 

т. 8 от специфичните резултати, съгласно Таблица 1 от 

Бизнес плана. 

Съгласно т. 9.1 от Раздел 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“ от УК - Бизнес планът задължително 

включва поне една инвестиция в дълготрайни материални 

и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 

700 лева, където няма изрично изискване съответните 

активи да са нови.  

 

3. Съгласно т. 8 от  раздел 13.1 „Дейности допустими за 

финансиране“ видовете дейности и/или инвестиции в 

дълготрайни материални и нематериални активи, включени 

в бизнес плана, трябва да съответстват на конкретната 

дейност на стопанството. Окончателно решение по оценка 
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4. Планирам в новозакупена земя да засадя нови 

дръвчета, които ще отглеждам в интензивен тип 

градина,с нови сортове, с капково напояване, което ще е 

само в новия парцел.  Проблем ли е че част от земята в 

цялото ново стопанство  ще остане с наличините към 

момента трайни насъждения, отглеждани по стария 

начин,като разбира се аз ще продължа да я стопанисвам 

в бъдеще както е по Наредба 10 ? 

Благодаря за съдействието.  

Тодоров 

на проектните предложения се взима от Оценителна 

комисия, която ще разполага с цялата необходима 

информация по проектното предложение. 

 

4. В съответствие с УК е допустимо нарастване на 

земеделското стопанство чрез създаване на трайни 

насаждение. По отношение на въпроса Ви, свързан с 

отглеждане на налични трайни насаждения и референцията 

към Наредба № 10, така поставеният въпрос е неясен, а 

настоящите разяснения касаят само процедурата № BG 

06RDNP001-6.007 за подбор на проектни предложения по 

подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и 

предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г. (УК, УИ и 

приложенията към тях)   

 

№ 9 

1.7.2019 

Petar Savov petarsavov_85@abv.bg 

Здравейте, 

имам следния въпрос:  

Имам входиран проект по мярка 4.1.2, мога ли сега да 

кандидатствам по мярка 6.3? По 4.1.2 все още нямам 

отговор. 

Не е въведено ограничение за кандидати, подали проектни 

предложения по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски 

стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки 

стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 

от ПРСР 2014-2020 г. да кандидатстват по настоящата 

процедура. 

В допълнение следва да имате предвид изискванията 

mailto:petarsavov_85@abv.bg
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съгласно УК и УИ по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6-007. 

Окончателното решение по оценка на проектните 

предложения се взима от Оценителна комисия, която ще 

разполага с цялата необходима информация по проектното 

предложение. 

№ 10 

2.7.2019 

Тереза Димова [mailto:terezadimova000@gmail.com] 

Искам да питам какви хора могат да подават документи 

.За колко декари се дават тези пари? Продукцията после 

къде се пласира?И след като минат тези 5 години какво 

става?Какви документи трябва да се подготвят?Освен 

проекта? 

Пълният пакет документи по процедурата № BG 

06RDNP001-6.007 за подбор на проектни предложения по 

подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и 

предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г. (УК, УИ и 

приложенията към тях)  

е публикуван на интернет адреса на ИСУН 2020: 

https://eumis2020.government.bg, на Министерството на 

земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и 

на Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове: www.eufunds.bg, както и на 

електронната страница на ДФ Земеделие. 

 

№ 11 

2.7.2019 

vanya Petsanova [mailto:sekretar@abv.bg] 

Здравейте, 

Казвам се Н. Сулев, 

В отговор на въпроса Ви, следва да имате предвид, че 

изискването, относно начина за изчисляване на СПО на 

междинни/втори култури, отглеждани в оранжерии е 

mailto:[mailto:terezadimova000@gmail.com]
http://www.eufunds.bg/
mailto:[mailto:sekretar@abv.bg]
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Занимавам се с отглеждане на оранжерийни зеленчуци 

и възнамерявам да кандидатствам с проект по подмярка 

6.3 и във тази връзка имам следния въпрос: 

В Приложение №1 към чл.5, ал.8 от Наредба № 10 от 

10.06.2016г. за прилагане на подмярка 6.3 е разписано 

следното: 

„1. Изчисляване на СПО на стопанството 

Г) Данните за втори и междинни култури също се 

включват, в т. ч междинни/втори култури, отглеждани в 

оранжерии“ 

В Условията за кандидатстване с проектни предложения 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007  по 

подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и 

предприятия" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г., в раздел 11.1 Критерии 

за допустимост на кандидатите т.17 , както и в 

инструкциите към Таблица № 5  за изчисляване на 

икономическия размер на  земеделските стопанства е 

разписано, че: 

 „ Данните за междинни/втори култури отглеждани в 

оранжерии, също се вземат предвид, когато една и съща 

посочено в т. 17, Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ и Приложение № 5 от УК. 

Настоящите разяснения касаят само процедурата № BG 

06RDNP001-6.007 за подбор на проектни предложения по 

подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и 

предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г. (УК, УИ и 

приложенията към тях).  
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оранжерийна площ се използва няколко пъти, тя се 

отчита само веднъж, като при отчитането и се взема 

предвид културата с най-висок стандартен 

производствен обем/стандартна продукция“ 

Въпрос: 

Кои от двата текста да приема за валиден при 

изчисляване на СПО на стопанството ми по подмярка 

6.3? Как да съвместя двете изисквания? 

Публикувано на 15.07.2019 г. 

№ 12 

04.07.2019 г. 

pavlina goranova [mailto:pavlina33@abv.bg] 

Управител съм на ЕТ "Стенлей-Павлинка Атанасова" 

гр. Ловеч. Имам въпрос относно кандидатстването по 

мярка 6.3. 

Дейността на фирмата е само земеделска. Имам овощни 

насаждения - сливи. 

В приходите от зем. дейност по данъчна декларация 

имам приходи по фактури за продажба на сливи и две 

фактури за приходи от наем на зем. земя съгл.договор 

на стойност 98.34 лв. без ДДС. Тъй като приходите от 

наем не се считали за приходи от зем. дейност трябва ли 

сумата от 98.34 лв. да се включи в приходите от зем. 

дейност  и ако не се включи то сбора от фактурите за 

 

 

 

 

Съгласно т. 2.2 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от УК допустими за подпомагане са 

кандидати, получили от земеделска дейност най-малко 33 

на сто от общите си приходи/доходи за предходната 

календарна година.  

Обръщаме Ви внимание, че съгласно т. 21 от Раздел 27 

„Допълнителна информация“ от УК: „"Приход/доход от 

земеделска дейност за преходната календарна година" е 

доход, придобит от кандидата през предходната 

mailto:[mailto:pavlina33@abv.bg]
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продажба на сливи и сумата от приходи от зем. дейност 

по данъчна декларация  няма да равни. 

Счетоводителката ми казва че не може да отнесе 

приходите от наем на друго място защото сумата е под 

хиляда лв. 

Моля да ми отговорите какво трябва да направя. 

Благодаря Ви предварително. 

 

календарна година (спрямо датата на кандидатстване) 

от дейността му за производство на непреработени 

земеделски продукти и на преработени продукти в 

резултат на преработка на собствени земеделски 

продукти, в т.ч. получена финансова помощ по мерките от 

Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. 

и Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 

г., схемите за директни плащания, Националната 

програма за пчеларство, Националната програма за 

подпомагане на лозаро-винарския сектор и други 

национални схеми за подпомагане, директно свързани със 

земеделските дейности на кандидата.“. 

Разясненията се дават само по отношение на настоящата 

процедура. 

№13 

04.07.2019 г.  

Пламен Колев [mailto:paco_1977@abv.bg] 

Здравейте! 

 

Във връзка с участие по подмярка 6.3 „Стартова помощ 

за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 

2020, бих желал да изразите становище по следната 

фактическа обстановка. При подаване на годишна 

данъчна декларация за период 01.0.2018г. – 31.12.2018г. 

във връзка с чл. 50 от ЗДДФ съм подал Приложение №1 

 

 

 

Във връзка с Вашия въпрос при определяне на общия 

приход/доход за преходната календарна година, следва да 

имате предвид определението съгласно т. 17 от Раздел  27 „ 

Допълнителна информация“ от УК: „Общият приход/доход 

за преходната календарна година" е:  

 а) за физическо лице и едноличен търговец - всеки 

mailto:[mailto:paco_1977@abv.bg]
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за доходи от трудово възнаграждение, Приложение № 3 

за доходи от друга стопанска дейност/за дейността ми 

като ЗП/ и Приложение №5 за получени доходи от 

продажба на недвижим имот през 2018г., съгл. Чл. 13 от 

ЗДДФЛ. Недвижимият имот е придобит през 2017г. и 

продаден през 2018г. на стойност под покупната, т. е. 

той не генерира облагаем доход и реално това не е 

доход. Следва ли продажната стойност да бъде 

включена при изчисляване на годишните ми доходи за 

целите на подмярка 6.3, при положение, че имота е 

продаден под придобивната му стойност и е генерирал 

загуба за мен, независимо че е в две различни години 

2017/2018, но в една календарна /от покупката до 

продажбата не са изминали 365дни/? В случай, че 

сумата от продажбата следва да се вземе в предвид, то 

това изкуствено би завишило общите ми доходи, 

изчислени при кандидатстване. Според мен разликата 

между покупка и продажба на имота  е облагаемия 

доход, който подлежи на облагане и който следва да се 

има в предвид , а не чистата сума от продажбата. Преди 

да подам своето проектно предложение, бих желал да 

знам Вашето становище. 

 

придобит през предходната календарна година (спрямо 

датата на кандидатстване) доход, който е облагаем по 

смисъла на чл. 12, ал. 1  от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица, в т.ч. доходи от стопанска 

дейност като едноличен търговец, както и доходи, 

подлежащи на облагане с патентен данък по реда на 

Закона за местните данъци и такси, както и доходи, 

получени от задължително осигуряване и пенсиите за 

осигурителен стаж и възраст през предходната 

календарна година; 

б) за юридическо лице - общ приход са всички парични 

постъпления, получени от стопанския субект от редовни 

или случайни, постоянни или временни източници през 

предходната календарна година (спрямо датата на 

кандидатстване).“ 
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С уважение! 

 

№ 14 

05.07.2019 г. 

Sneja Staleva [mailto:milasmila@abv.bg] 

Здравейте,  

 

обработвам много стара овощна градина - наследство от 

родители. 

Как да знам върху каква подложка са присаждани 

черешите, например, за да пресметна правилно 

обработваната площ? 

 

 

Във връзка с поставения въпрос, следва да имате предвид, 

че кандидатите по настоящата процедура може да искат 

разяснения по документите, съгласно условията за 

предоставяне на финансова помощ.  

Разясненията се дават по отношение на условията за 

кандидатстване и не може да съдържат становище относно 

качеството на проектното предложение.  

Поставеният от Вас въпрос не е свързан с разяснения по УК 

по настоящата процедура. 

№ 15 

08.07.2019 г. 

Diana Georgieva [mailto:jlijgog@gmail.com] 

Здравейте,  

искам да попитам дали кандидата е допустим в следния 

случай: 

1. Кандидатът има площ смесени трайни насаждения 10 

дка череши и орехи, но в анкетната карта от миналата 

година площите са записани като 10 дка насаждения 

само от череши, защото в по - голямата част са череши 

 

 

 

 

1. Във връзка с поставения от Вас въпрос по отношение на 

изискванията за допустимост,  следва да имате предвид 

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

УК, в своята цялост. 

mailto:[mailto:milasmila@abv.bg]
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350 бр. ,а 100 бр.  са орехи. Доходът от земеделие от 

миналата година е само от череши и отговаря на 

изискванията. Допустим ли е кандидатът ? 

2. Ако е допустим по точка 1 , трябва ли в анкетната 

карта от тази година да се сменят насажденията на 

орехи и череши, а не  да са записани като насаждения 

само от череши ? 

3. Ако е допустим по точка 1, как да изчилим коректно 

точките на стопанството, тъй като насаждението е 

смесено и няма ясна граница между орехи и череши, а 

само черешите са приоритетна култура. Насаждението е 

10 дка с 350 череши и 100 ореха. 

 

 

 

 

 

2. По отношение на въпрос 2 и 3, Ви обръщаме внимание, 

че оценката на проектните предложения се извършва от 

оценителна комисия на база представените документи към 

всяко едно проектно предложение. Към проектното 

предложение трябва да се представят документи съгласно 

Раздел 24 „Списък на документите, които се подават на 

етап кандидатстване“. 

Изчислението на СПО се извършва съгласно Приложение 

№ 5 „Таблица за изчисляване на икономическия размер на 

земеделските стопанства“ към УК. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения се взима от оценителна комисия, която ще 

разполага с цялата необходима информация. 

№ 16 

09.07.2019 г. 

denitototo9 denitototo9@gmail.com 

Здравейте!  

Искам да попитам, ако не съм очертавал за 2019г мога 

ли да кандидатствам по мярка 6.3? 

По настоящата процедура няма конкретно заложено 

изискване по отношение подаването на заявления за 

подпомагане по схемите и мерките за директни плащания.  

В допълнение Ви информираме, че към датата на подаване 

на проектното предложение, кандидатите трябва да 

отговарят на изискванията, посочени в Раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от УК. 

mailto:denitototo9@gmail.com
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№ 17 

10.07.2019 г. 

Iva Ivanova [mailto:iva1983@abv.bg] 

Здравейте, Относно кандидатстването по отворена 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007  по 

подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства"  имам следните въпроси: 

  

1.      Имам входиран проект по Процедура № 

BG06RDNP001-6.001 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. за 

отглеждане на оранжерийни зеленчуци. След 

Предварителна оценка  и дадени въпроси и отговори по 

мярката относно втората реколта се оказа, че моето 

стопанство е със СПО от 7500 евро. и не отговаря на 

условията. Към този момент нямам официален отказ на 

входираният от мен проект от ДФЗ. Нужно ли е да 

подавам молба, че се отказвам за да мога да 

кандидатствам по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.007  по подмярка 6.3 "Стартова помощ 

за развитието на малки стопанства"  

2.      При попълване на формуляра в ИСУН въпреки , че 

съм прикачил документите отнасящи се за моето 

 

 

 

 

 

 

1. По настоящата процедура няма конкретно заложено 

ограничение за подаване на проектни предложения от 

кандидати с подадени, но неодобрени проектни 

предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади 

земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и 

предприятия" от ПРСР 2014-2020 г. 

Обръщаме Ви внимание, че във връзка с настоящата 

процедура, следва да се спазват утвърдените УК, УИ и 

приложенията към тях. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения се взима от oценителна комисия, която ще 

разполага с цялата необходима информация. 

 

 

 

2. Във връзка с поставения от Вас въпрос, при 

кандидатстване чрез ИСУН 2020, следва да приложите 
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стопанство, които се подават на етап кандидатстване 

съгласно в Раздел 24 от условията за кандидатстване. 

излиза съобщение "Има допуснати грешки при 

попълване на данните във формуляра." и изписва: 

  

• Документът „11. Решение на компетентния орган 

на юридическото лице за кандидатстване по реда на 

настоящите насоки. Представя се във формат "pdf" или 

"jpg".” трябва да бъде прикачен в секция „Опис на 

приложени документи на хартиен носител” или 

„Прикачени електронно подписани документи”., а 

според условията за кандидатстване този документ се 

изисква само за документът се предоставя само от 

кандидати – юридически лица, а аз съм физическо лице. 

В други приеми през ИСУН към комплекта документи 

има „Декларация_неприложими_документи“ но за 

настоящата процедура липсва такава. Какъв документ 

да прикача?; 

•         Документът „18. Копие от документ за 

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

на договор за наем, за земята, която кандидатът не 

обработва или е предоставил на трети лица. Във форма 

„pdf“ или “jpg”.” трябва да бъде прикачен в секция 

документите, посочени в УК, в зависимост от вида на 

стопанството Ви и спецификите на Вашето проектно 

предложение. 

В настоящата процедура не е предвидено използването на 

„Декларация неприложими документи“, а кандидатите 

представят към проектното предложение документи, 

съгласно Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“, които са приложими към 

същото. 

При възникнали технически въпроси свързани с 

техническото функциониране на ИСУН можете да 

отправяте запитвания и на e-mail: 

support2020@government.bg. 
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„Опис на приложени документи на хартиен носител” 

или „Прикачени електронно подписани документи”.а 

според условията за кандидатстване тези Документите 

се изискват само за земята, която кандидатът не 

обработва или е предоставил на трети лица за 

обработка, а аз нямам такава земя. В други приеми през 

ИСУН към комплекта документи има 

„Декларация_неприложими_документи“ но за 

настоящата процедура липсва такава. Какъв документ 

да прикача?; 

•         Документът „20. Копие от документ за 

собственост на животновъден обект и/или копие на 

документ за ползване на животновъдния обект или на 

земята, върху която са разположени пчелините. Във 

формат „pdf“ или “jpg”.” трябва да бъде прикачен в 

секция „Опис на приложени документи на хартиен 

носител” или „Прикачени електронно подписани 

документи”.а аз не отглеждам животни и кандидатствам 

само със оранжерия. В други приеми през ИСУН към 

комплекта документи има 

„Декларация_неприложими_документи“ но за 

настоящата процедура липсва такава. Какъв документ 

да прикача??; 
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•         Документът „22. Диплома за завършено средно 

или висше образование в областта на опазване на 

околната среда или писмен доклад за изпълнени 

консултантски пакет/и по подмярка 2.1.2. Във формат 

„pdf“ или “jpg”.” трябва да бъде прикачен в секция 

„Опис на приложени документи на хартиен носител” 

или „Прикачени електронно подписани документи”. 

Според условията за кандидатстване този документ се 

изисква само в случаите на т.10 от Раздел 13.1. В моя 

случаи това не важи.  В други приеми през ИСУН към 

комплекта документи има 

„Декларация_неприложими_документи“ но за 

настоящата процедура липсва такава. Какъв документ 

да прикача? 

Поздрави! 

И. Иванова 

 

№ 18 

11.07.2019 г. 

mustafa sirachki [mailto:waror@abv.bg] 

 

Здравейте , имам един въпрос относно подмярка 6.3 

.Искам да ви попитам след като имам приключил 

проект по мярка 6.1,с изминал вече мониторингов 

период и финализиран , дали мога да кандидатствам по 

 

 

Във връзка с Вашия въпрос Ви обръщаме внимание, че 

съгласно т. 1.4 от Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост 

на кандидатите“ от УК: „Не са допустими за подпомагане 

кандидати, които са одобрени по подмярка 6.1 „Стартова 

mailto:[mailto:waror@abv.bg]
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мярка 6.3 . Благодаря ви предварително ! 

  

Поздрави : Мустафа 

помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 

„Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-

2020 г. 

 

Публикувано на 19.07.2019 г. 

№ 19 

12.07.2019 г. 

Зинаида Ичова zinaidaichova@abv.bg 

 

Имам следния въпрос по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.007  по подмярка 6.3 "Стартова помощ 

за развитието на малки стопанства" от мярка 6 

"Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата 

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

 

Нотариален акт за придобиване право на собственост 

върху земеделски имот на основание давностно 

владение и наследство издаден на единия от съпрузите 

по време на брака, ползва ли другия съпруг и би ли 

могъл да се послужи за правно основание за доказване 

на доходи от земеделска дейност на съпруга, който не 

фигурира в него? 

Зинаида Ичова 

 

 

Във връзка с Вашия въпрос следва да имате предвид, че 

само по себе си наличието на нотариален акт не е 

достатъчно условия за доказване на приход/доход от 

земеделска дейност, като в т. 2.4 от Раздел 11.1 „Критерии 

за допустимост на кандидатите“ от УК в която е посочено: 

„са собственици и/или ползватели на цялата налична в 

земеделското стопанство земя“. Относно въпроса Ви, 

свързан с приход/доход от земеделска дейност следва да 

имате предвид и условието, съгласно т. 12 от Раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от УК.  

В допълнение, следва да имате предвид, че когато 

земеделска земя е придобита след сключен брак и е на 

името на съпруг/съпругата на кандидата по подмярка 6.3, и 

е обща съпружеска имуществена общност (СИО), и в 

mailto:zinaidaichova@abv.bg
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случай че не съществува друг режим на имуществени 

отношения, уреден по реда на Семейния кодекс чрез брачни 

договори, вписани в централния електронен регистър към 

Агенция по вписванията се предполага, че е приложим 

общият законов режим на съпружеска имуществена 

общност. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение по 

оценка на проектните предложения се взима от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

№ 20 

14.07.2019 г.  

radoslav stoyanov radostoyanoff@gmail.com 

Здравейте, 

Искам да питам дали ако вече съм взимал помощ за 

млад фермер 2009-2016 година имам право да 

кандидатствам по подмярка 6.3? 

 

Благодаря предварително  

Радослав Стоянов 

Във връзка с Вашия въпрос, Ви обръщаме внимание, че 

съгласно т. 1.3 и т. 1.4 от Раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“ от УК е въведено 

ограничение по отношение на кандидати, които: 

- „са одобрени по Наредба № 9 от 2008 г. за условията и 

реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 

- 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2008 г.); 

- „Не са допустими за подпомагане кандидати, които са 

одобрени по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади 

земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

mailto:radostoyanoff@gmail.com
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предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.“.  

В тази връзка, в случай че попадате в посочените  хипотези, 

Вие сте недопустим за подпомагане по настоящата 

процедура. 

№ 21 

15.07.2019 г. 

Вероника Каменова kamenova_veronika@abv.bg 

Здравейте, 

във връзка с прием по подмярка 6.3 имам следните 

въпроси:  

1.Кандидатът е земеделски стопанин- пчелар, който в 

момента е в отпуск по майчинство. 

Може ли да кандидатства, тъй като в момента не 

упражнява активна стопанска дейност. 

Ако пуска няколко дни от месеца дейност на 

земеделския производител изпълнява ли условията на 

мярката. 

2. Ако земеделски производител е кандидатствал 

веднъж по подмярка 6.3 при предходния прием, но не е 

получил нито отказ нито одобрение може ли да 

кандидатства отново и ще му е необходим ли някакъв 

документ от ДФЗ? 

 

 

1. Във връзка с първия Ви въпрос, по отношение на 

изискванията за допустимост, следва да имате предвид 

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

УК, в своята цялост. 

Обръщаме Ви внимание, че към датата на подаване на 

проектното предложение кандидатите трябва да са 

регистрирани 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.);- 

съгласно т. 2.1 от Раздел 11.1 от УК. 

2. Във връзка с Вашия втори въпрос, Ви обръщаме 

внимание, че няма конкретно заложено ограничение за 

подаване на проектни предложения от кандидати с 

подадени, но неодобрени проектни предложения по 

подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и 

предприятия" от ПРСР 2014-2020 г. 

mailto:kamenova_veronika@abv.bg
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№ 22 

15.07.2019 г. 

Вероника Каменова kamenova_veronika@abv.bg 

 

Каква процедура трябва да премине кандидат- пчелар за 

да спази изискването по т. 6.3 от раздел 11.1, ако 

стопанството му не попада в защитени зони/територии? 

Във връзка с Вашето запитване относно изискването по т. 

6.3 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“, за площите от стопанството,  които попадат в 

обхвата на защитените територии и защитените зони, 

следва да имате предвид т. 25 от Раздел 24 „Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване“ от 

УК. 

Посоченият документ, съгласно т. 25 от Раздел 24 „Списък 

на документите, които се подават на етап кандидатстване“  

се представя от кандидатите с цел да се удостовери 

съответствие с т. 6.3 от Раздел 11.1 от УК, като в случай че 

същият не е представен към датата на кандидатстване, 

може да се представи входящ номер на искане за издаване 

от съответния орган. 

№ 23 

16.07.2019 г. 

denis rachev denis.rachev@gmail.com 

Здравейте, 

Въпросът ми е свързан с програмата 6.3 стартова 

помощ.  

Завърших висшето си образование тук и заминах за 

Лондон не ми хареса и се върнах да живея във 

България.Събрах сума която реших да инвестирам в 

животновъдство. 2018 закупих 7 юници/крави, наех 

обор за 10 години и се регистрирах по чл 51 заден двор. 

 

Във връзка с Вашето запитване относно чл. 137 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, следва да имате 

предвид т. 11 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от УК, също така т. 13 от същия Раздел: „За 

приходи, сформирани от продажба на земеделски продукти 

от животновъдна дейност, се изисква удостоверение за 

регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 

от Закона за ветеринарномедицинската дейност за 

mailto:kamenova_veronika@abv.bg
mailto:denis.rachev@gmail.com
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БАБХ ми дадоха предписание за регистрация по чл 

137...изпълних го и го взех. Подготвях се за 

стартирането на приема по мярка 6.3 всичко беше 

наред, но когато стартира приема по програмата жената, 

която изготвя проекта ми каза, че няма да получа 

субсидията, защото не отговарям на изискванията и съм 

придобил чл. 137 през 2019 а не през 2018....та въпроса 

ми е не заслужавам ли тази помощ?!? Без нея моето 

съществуване ще е много трудно. Имам амбиции да 

направя мандра и кланница,но не виждам поне малко 

помощ от милата ми държава. Аз съм на 26 години, 

нямам работници поради финансови затруднения... сам 

рина, сам паса кравите, сам доя, сам подготвям храна за 

зимата, с помощта на баща ми строим, всеки божи ден 

аз съм във фермата от сутрин до вечер. Набих над 30 

000лв за да мога да изпълня всички изисквания на 

БАБХ и вече изнемогвам...нека помощите които 

пристигат от ЕС и държавата да се дават на реалните 

хора които се трудят всекидневно за да могат да 

съществуват, нека има хора да обикалят и да видят 

реално нещата а не да се раздават парите на основание 2 

папки документи а реално нищо... Помогнете на 

младите хора като мен да останем във България и да 

предходната календарна година.“ 

Обръщаме Ви внимание на изискването по т. 2.2 от Раздел 

11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“: „са 

получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от 

общите си приходи/доходи за предходната календарна 

година“. 

Посочените по-горе изисквания са приложими за всички 

кандидати, които попадат в техния обхват.  
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развиеме бизнеса в нашите села и градове.. Това е от 

мен дано имаше смисъл да го пиша!  

Хубав и успешен ден!  

Денис Рачев 

№ 24 

16.07.2019 г. 

diliana hristova dilianagaleva@abv.bg 

Здравейте!Въпроса ми е свързан с подмярка 6.3 от 

ПРСР. От кой се финансира тази мярка ? 

Ако тази година не е направена пререгистрация на 

земеделския производител, то може ли да кандидатства 

по нея? 

Д.Христова 

 

Във връзка с поставения от Вас първи въпрос, следва да 

имате предвид , че подмярката се финансира от  ЕЗФРСР - в 

размер на 85% и национално съфинансиране - в размер на 

15%. Проектните предложения се разглеждат от оценителна 

комисия в рамките на ДФЗ в съответствие с Раздел 21 „Ред 

за оценяване на проектните предложения“ от УК. 

В отговор на втория Ви въпрос, следва да имате предвид, че 

към датата на подаване на проектното предложение 

кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски 

стопани в съответствие с реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските 

стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.), съгласно т. 2.1 от 

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

УК.  

 

Публикувано на 26.07.2019 г. 
 

   

mailto:dilianagaleva@abv.bg
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№ 25 

17.07.2019 г. 

ralitsa dimitrova [mailto:ralimarti@abv.bg] 

Здравейте! Въпроса ми е като кандидатствам по 

подмярка 6.3 коя година ще се ползва от ИСАК при 

проверката 2018 или 2019г.? 

Следва да имате предвид, че така зададеният въпрос е 

неясен. В допълнение Ви информираме, че по отношение 

на изискването на икономически размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем (СПО), следва да 

имате предвид т. 18 от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от  УК: „Когато кандидатът е 

подавал заявление за подпомагане по схемите и мерките за 

директни плащания, се извършва сравнение между 

последно заявената за подпомагане по тези схеми и мерки 

площ и земеделската земя, която е декларирал, че участва в 

изчислението на икономическия размер на стопанството по 

т. 2.3.“. По отношение на изискването кандидатите да са 

получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от 

общите си приходи/доходи за предходната календарна 

година, следва да имате предвид т. 21 от Раздел 27 

„Допълнителна информация“ от УК. 

 

 

№ 26 

18.07.2019 г.  

National Rural Network [mailto:office@ruralnet.bg] 

Искане на разяснения по документите по условията за 

предоставяне на финансова помощ по Процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-6.007  по подмярка 6.3 

"Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от 
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мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

На 09 и 11 юли 2019 г. Звеното за управление на 

Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) проведе 

информационни семинари на тема „Възможности за 

подпомагане на малките стопанства по ПРСР 2014-

2020“, в рамките на които бе представена и подмярка 

6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“. По време на срещите бяха зададени 

въпроси по отворената процедура чрез подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-6.007 по 

подмярка 6.3, на които не бяха намерени отговори в 

утвърдените насоки за кандидатстване. В тази връзка, 

ЗУ на НСМ обобщи следните постъпили въпроси от 

присъствалите земеделски стопани, за които бихме 

искали да получим отговори: 

 

1. Кои са приходите, които участват при определянето 

на общия им размер, върху който се формират 33% 

доход от земеделска дейност за предходната година на 

кандидат - физическо лице? Вземат ли се предвид 

приходи/доходи от: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Следва да имате предвид, че при определяне на 

приходи/доходи от земеделска дейност за физически лица и 

едноличен търговец се има предвид всеки придобит през 

предходната календарна година (спрямо датата на 

кандидатстване) доход, който е облагаем по смисъла на чл. 
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• наеми? 

• граждански договори? 

• дивиденти? 

• трудови правоотношения? 

• работа в чужбина? 

• стипендии? 

• детски добавки? 

• инвалидна пенсия? 

• наследствени пенсии? 

• други? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12, ал. 1  от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица, в т.ч. доходи от стопанска дейност като 

едноличен търговец, както и доходи, подлежащи на 

облагане с патентен данък по реда на Закона за местните 

данъци и такси, както и доходи, получени от задължително 

осигуряване и пенсиите за осигурителен стаж и възраст 

през предходната календарна година.  

В допълнение следва да имате предвид т. 21 от Раздел 27 

„Допълнителна информация“: „Приход/доход от 

земеделска дейност за преходната календарна година" е 

доход, придобит от кандидата през предходната календарна 

година (спрямо датата на кандидатстване) от дейността му 

за производство на непреработени земеделски продукти и 

на преработени продукти в резултат на преработка на 

собствени земеделски продукти, в т.ч. получена финансова 

помощ по мерките от Програмата за развитие на селските 

райони 2007 - 2013 г. и Програмата за развитие на селските 

райони 2014 - 2020 г., схемите за директни плащания, 

Националната програма за пчеларство, Националната 

програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и 

други национални схеми за подпомагане, директно 

свързани със земеделските дейности на кандидата.“ 
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2 Допустим ли е процент отклонение в минималния 

брой растения в декар на база схемата на засаждане и 

какъв? Тъй като, минималният брой дървета (череши - 

върху Махалебка) на декар в Приложение № 4 към 

насоките за кандидатстване е 35 броя, а по схемите на 

засаждане на този вид череши (6м х 6м или 6м х 5м) 

този брой няма как да бъде постигнат.  

 

3. Във връзка с предвидените посещения/проверка на 

място в раздел 21.1 „Оценка на административното 

съответствие и допустимост“, при измерването на 

терена, какво е допустимото отстояние на дръвчетата в 

първия ред на овощната градина до границата на имота 

(цяло или половин междуредие по схемата на 

засаждане), тъй като това е от особено голямо значение 

при определянето на допустимото СПО?   

 

Всичко най-добро Ви пожелава екипът на ЗУ на НСМ! 

2. Във връзка с поставеният от Вас въпрос следва да имате 

предвид, че минималният брой на растенията на декар, не 

трябва да е под минималния праг на гъстота, съгласно 

Приложение № 4 „Минимален брой на растенията на 

единица площ“ от УК, като не е предвиден толеранс по 

отношение на посочените стойности в цитираното 

приложения.  

 

3. В УК е определен начина на изчисление на 

икономическият размер на стопанството, измерен в СПО, 

съобразно Приложение № 5 от УК. В допълнение следва да 

имате предвид информацията посочена в отговора на 

предходния въпрос. 

 

 

№ 27 

19.07.2019 г. 

Национална служба за съвети в земеделието 

1. Планираното увеличение на СПО на стопанство е 

изцяло с отглеждане на животни и/или култури от 

приоритетните сектори. Едновременно с това в 

стопанството се отглеждат фуражни култури, но 

 

1. Условията по т. 1 от раздел 22.1 „Критерии за подбор на 

проектни предложения“ от УК се считат за изпълнени, в 

случай че при изчисление на СПО на земеделското 

стопанство към момента на кандидатстване са включени 
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фуражния баланс е отрицателен и те съответно не 

формират и не участват във формирането на СПО. 

Стопанството планира през годините на изпълнението 

на бизнес плана да увеличи и площите с фуражни 

култури, но фуражния баланс да остане отрицателен и 

съответно те да продължат да не формират и да не 

участват във формирането на СПО, това ще се приеме 

ли за растеж в неприоритетен сектор и  съответно да се 

приеме, че няма изцяло растеж в приоритетен сектор. 

 

 

 

 

2. По каква методика  ще се измерват от Държавен 

фонд „Земеделие“ площите с трайни насаждения за 

целите за изчисление на Стандартния производствен 

обем (СПО)? Как ще се вземе  предвид определението 

за овощна градина в Инструкцията за изчисляване  на 

СПО „Овощната градина е равномерно поддържано 

насаждение (чрез ежегодна резитба и редовно пръскане) 

от плододаващи овощни дървета (семкови, костилкови 

и черупкови), като продукцията се използва за пряка 

консумация или за промишлена преработка. Когато има 

животни и/или култури от Приложение № 10  и 

планираното увеличение на стопанството съгласно 

избраната цел, изчислено в СПО, е изцяло с отглеждане на 

животни и/или култури от Приложение № 10. В случай, че 

не е налице изпълнение на посоченото по-горе условие в 

своята цялост, проектното предложение не би следвало да 

получи приоритет по критерий 1.1 от Раздел 22.1 

„Критерии за подбор на проектни предложения“ от УК.  

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения се взима от Оценителна комисия, която ще 

разполага с цялата необходима информация по проектното 

предложение. 

 

2. Във връзка с Вашия въпрос, Ви обръщаме внимание, че 

изчислението на икономическият размер на стопанството, 

измерен в СПО се извършва съгласно изискванията на УК в 

своята цялост, като изчислението на СПО за всяко проектно 

предложение ще бъде съобразено с предоставените от 

кандидата документи и установеното фактическо състояние 

на земеделското стопанство при обработка на проектното 

предложение. 
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смесване на няколко овощни вида, площта се 

разпределя пропорционално на представянето на всеки 

отделен вид. Включват се младите трайни насаждения, 

които още не дават плод, овощни градини, създадени 

върху ливади (когато ливадата се пренебрегва) и частта, 

която заемат овощните дървета при асоциирано 

отглеждане на лози и овощни градини. Отчита се 

общата брутна площ, заета с овощни насаждения. 

Включват се площите с културите, пътеките, пътищата 

и местата за обръщане на машините.“? 

 

3. При кандидатстването по подмярка 6.3. ще бъде 

ли необходима скица на имота върху, който е 

разположен пчелина? В т. 20 на Списъка  с изискваните 

документи не е записано изрично: „20. Копие от 

документ за собственост на животновъден обект и/или 

копие на документ за ползване на животновъдния обект 

или на земята, върху която са разположени пчелините (в 

случай на пчеларство), вписан в службата по 

вписванията към съответния районен съд. Представя се 

във формат „pdf“ или “jpg”.“ 

 

4. Лице което към календарната 2018г. не е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Във връзка с поставеният от Вас въпрос, следва да имате 

предвид, че в т. 20 от Раздел 24 „Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване“ от УК, не е 

предвидено изрично предоставянето на скица, като 

обръщаме внимание, че документите по т. 20, следва да са 

придружени с документи посочени като неразделна част от 

тях. Също така следва да имате предвид т. 17 от Раздел 24 

„Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“. 

  

 

4. Следва да имате предвид разпоредбата на  чл. 10. ал. 2 от 
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навършило 18 години, ги навършва сега през периода на 

прием и има Годишна данъчна декларация (ГДД) за 

2018 г. с приходи от земеделска дейност, в качеството 

си на  собственик на обработваема земя за 2018г. Ще се 

признае ли  това като приход от земеделска дейност за 

целите на подмярка 6.3? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Годишна данъчна декларация (ГДД) за 2018 г., 

както и други документи подписани с електронен 

подпис от служител на  НАП  може ли да се прикачват 

към проектно предложение, при положение че трябва да 

са във формат pdf  или jpj? Изисква ли се изрично да са 

заверени вярно с оригинала от НАП, ако са подписани с 

електронен подпис. 

 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, в 

която се посочва, че малолетните, непълнолетните и 

подставените под запрещение физически лица се 

представляват от техните родители, съответно настойници 

или попечители. Следователно при получаване на доходи, 

собственост на непълнолетно дете, същото се явява 

данъчно задължено лице, чрез законния си представител – 

родител /ли/, които следва да декларират този доход. В 

допълнение, следва да имате предвид изискванията 

посочени в т. 1.1 и в т. 2.2 от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от УК, като при определяне 

на приходи/доходи от земеделска дейност трябва да имате 

предвид т. 17 и т. 21 от Раздел 27 „Допълнителна 

информация“ от УК. 

 

5. Следва да имате предвид, че условието, кандидатите да 

са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто  от 

общите си приходи/доходи за предходната календарна 

година, се доказва с представянето на заверено копие от 

териториалната дирекция на Националната агенция по 

приходите (ТД на НАП) на годишна данъчна декларация 

(ГДД) за календарната година, предхождаща годината на 

подаване на проектното предложение; към ГДД се прилагат 
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6.  За настаняване на пчелини на територията на 

Държавни горски стопанства първоначално се издава 

Заповед. В заповедта е записано: "След влизане в сила 

на заповедта изпълнителният директор на ИАГ сключва 

договор за учредяване право на ползване. Договорът 

подлежи на вписване в служба по вписванията по 

местонахождение на имота.". Може ли да се подаде 

проектното предложение със заповедта преди 

сключване и вписване на договора, като се отчете факта, 

че процедурата отнема сравнително дълъг период от 

време и че след издаване на заповедта не е необходимо 

кандидатът да подава искане за сключване на договор 

до ИАГ?  

 

7. Какви точно документи да се изискват в 

съставните части на финансовия отчет съгласно 

изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и 

Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), 

подписани и заверени от съставителя на документа и 

кандидата. Не  е предвидена възможност за предоставяне на 

посочения документ, подписан с електронен подпис. 

 

 6. Във връзка с вашия въпрос, следва да имате предвид, че 

е необходимо да представите договор сключен с 

Изпълнителна агенция по горите. Като обръщаме внимание, 

че в УК е предвидена възможност в случаите на липса на 

документи, издавани от държавни или общински органи и 

институции кандидатът да представи писмени 

доказателства, че е направил искане за издаване от 

съответния орган, като представя декларация (Приложение 

№ 12), че поема задължение да представи издадените въз 

основа на искането документи най-късно в срока по т. 8 от 

раздел 21.2 от УК.  Към Приложение 12 от УК, може да 

опишете мотивите за непредоставяне на договора и да 

приложите цитирана от Вас заповед. 

 

7. За документи, удостоверяващи право на ползване с 
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изпълнение на т.19 „Документи, удостоверяващи право 

на ползване с регистрирано правно основание в 

съответната общинска служба земеделие към МЗХГ за 

цялата налична в земеделското стопанство земя, извън 

представените документи по т. 18. Представя се във 

формат „pdf“ или „jpg”“? Има ли конкретна бланка?   

 

8. Във връзка със Специалните правила за 

изчисляване на СПО за някои типове характеристики и 

за общото СПО на стопанството, описани в Приложение 

№5 към условията за кандидатстване: Ще се описват ли 

и по какъв начин телетата до 1г. /когато са до броя на 

кравите/ в таблиците на бизнес плана и Основната 

информация, тъй като не вземат участие в 

изчисляването на СПО на стопанството. Същото се 

отнася и за Други овце и Други кози, съответно при 

наличието на овце-майки и кози-майки ? 

 

 

 

 

 

 

регистрирано правно основание, ще се приемат тези, които 

са издадени и заверени от съответната общинска служба 

земеделие към МЗХГ, които удостоверяват посоченото по-

горе изискване. Към УК не е включен образец/бланка, 

който/която кандидатите да използват при подготовка и 

подаване на проектното предложение. 

 

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

в Таблица 2. „Налични животни по видове“ от Приложение 

№ 3 и Таблица 5.2 „Животновъдство“ от Приложение №11 

от УК, кандидатът посочва броя на животните в 

съответните категории, съгласно данните от интегрираната 

информационна система (ИИС) по реда на Наредба № 6 от 

8 октомври 2013 г. за изискванията към средствата за 

официална идентификация на животните и използването им 

за наличните в обекта животни (в случай, че кандидатът 

отглежда видове животни, които трябва да се регистрират в 

ИИС) или опис на животните, заверен от официален 

ветеринарен лекар, не по-рано от един месец преди датата 

на подаване на проектното предложение (в случай че 

кандидатът отглежда видове животни, които не трябва да се 

регистрират в ИИС). По отношение на изчислението на 

икономическия размер на стопанството, измерен в СПО, 
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9. При положение, че съгласно Насоките за 

кандидатстване, СПО на междинните и вторите култури 

в оранжерии не се включва при изчисляване на общия 

икономически размер на земеделското стопанство, те 

ще се описват ли и ако да - по какъв начин в таблиците 

на бизнес плана и Основната информация  

 

10. В насоките за изпълнение на проектните 

предложения и по конкретно в част 1. „Техническо 

изпълнение на проектите“, т. 17.5. е записано, че 

земеделския стопанин не преустановява 

осъществяваната от него земеделска дейност поради 

други причини освен изменящите се сезонни условия за 

производство, а от друга страна в т. 17.13. е записано, че 

земеделския стопанин се осигурява съгласно Кодекса за 

социално осигуряване. В този смисъл според посочения 

нормативен документ и съобразно изменящите се 

сезонни условия земеделския стопанин има право да 

прекъсва осигуровките си през неактивния 

следва да се придържате към инструкциите съгласно 

Приложение № 5 „Таблица за изчисляване на 

икономическия размер на земеделските стопанства“ от УК. 

 

9. В Таблица 7 „ Растениевъдство“ от Приложение № 3 от 

УК и в Таблица 5.1. „Растениевъдство“ от Приложение № 

11 от УК има колона „Междинни/втори култури“, в която 

се попълват всички междинни/втори култури в 

стопанството.   

 

 

10.  Във връзка с Вашия въпрос, следва да имате предвид т. 

17.6 и т. 17.13 от Раздел 1 „Техническо изпълнение на 

проектите“ от Условията за изпълнение, съгласно които 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 да се осигурява по реда на Кодекса за 

социално осигуряване. 
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селскостопански сезон. Въпросът ни е ще важи ли 

отново условието от предходни приеми бенефициентът 

да не прекъсва осигуровките си през цялата година и 

през целия период на изпълнение на проектното 

предложение? 

 

11. Земеделски стопанин желае да кандидатства по 

подмярка 6.3., като неговото стопанство е единствено 

пчелин. Пчелинът е регистриран в ИС на БАБХ през 

април 2018 г. и това е видно, при условие, че се провери 

в посочената информационна система. В същото време 

при регистрацията на пчелина не е издадено веднага 

удостоверението от БАБХ за регистрация на 

животновъден обект по чл. 137 от ЗВМД. Посоченото 

удостоверение е издадено с изходящ номер през  месец 

юни 2019 г..  

Въпросът е, ако в Удостоверението с изходящ номер от 

2019 г.  е записано, че регистрацията на обекта е от 

2018г. т.е. от 2018г. отговаря на изискванията  и е 

регистрирано по чл. 137 от ЗВМД,  може ли да му се 

признаят доходите от продаден пчелен мед от 2018 

година, при условие, че е бил регистриран тогава в ИС 

на БАБХ? 

 

 

 

 

 

 

11.  Във връзка с поставения от Вас въпрос, следва да имате 

предвид, че съгласно т. 13 от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от УК е посочено, че за 

приходи, сформирани от продажба на земеделски продукти 

от животновъдна дейност, се изисква удостоверение за 

регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 

от Закона за ветеринарномедицинската дейност за 

предходната календарна година. 
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Ако тези доходи се признават, то ще бъде ли 

необходимо някакво удостоверение или служебна 

бележка да представи земеделския стопанин, че 

животновъдния му обект е бил регистриран по член 137 

от  ЗВМД още от 2018 година? 

 

12. Има ли възможност в табл. 1 на бизнес плана да 

се запише земеделска земя, която към настоящата 

година е собственост на кандидата, не е отдадена под 

наем/арена, но е необработваема, като през следващите 

години, след почистване, ще може да се използва за 

растеж на стопанството? Ако се запише в табл. 1 А през 

следващите години ще може ли да се използва за 

растеж? 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Къде в Приложение 11 Основна информация  на 

 

 

 

 

 

 

12. Следва да имате предвид, че необработваемата земя се 

включва в Таблица 1А „Данни за земеделските площи, 

които кандидатът не обработва или е предоставил на други 

лица за обработка, но има документ за собственост и/или 

наем и/или аренда“ от Приложение № 3 от УК. По 

отношение на втората част от Вашия въпрос, следва да 

имате предвид изискването по т. 32.24 от Раздел 2 

„Финансово изпълнение на проектите и плащане“ от 

Условията за изпълнение: „при изчисляване на 

увеличението на икономическия размер на стопанството от 

най-малко левовата равностойност на 2000 евро не се 

включват животните и/или земята, които не са били 

включени при изчисляване на първоначалния 

икономически размер на стопанството и към датата на 

подаване на проектното предложение“. 

 

13. Във връзка с поставения от Вас въпрос и имайки 
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проектното предложение, раздел VIII. Форма за 

наблюдение и оценка на проектни предложения по 

подмярка 6.3 в т. 8. Вид селскостопански отрасъл,  

трябва да  се отрази земеделско стопанство отглеждащо 

само пчелни семейства.  

 

 

 

 

14. През 2019г. при очертаване на земеделските 

площи за кандидатстване по схемите за директни 

плащания на площ кода за семейни градини е отпаднал 

и те се записват с кода на преобладаващата култура. Как 

ще се доказва, че тази площ е семейна градина за целите 

на изчисляване на СПО по подмярка 6.3.? 

 

 

 

 

 

15. Животновъден обект е разположен върху имот, 

който но начин на трайно ползване на скицата е ливада 

и върху самата скица не е отразена сградата, където се 

предвид типологията на посочените от Вас земеделски 

стопанства в Приложение № 11 „Основна информация“, 

Раздел VIII. „Форма за наблюдение и оценка на проектни 

предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие 

на малки  стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия““, пчеларството следва да се отнесе към буква 

„з“ „Смесен (реколти + добитък)(Mixed (crops + livestock))“ 

от т. 8 „Вид селскостопански отрасъл“. 

 

14. Във връзка с вашия въпрос следва да имате предвид 

определението, посочено  в Приложение № 5 от УК, 

работен лист „инструкция“, ред 129: „Семейната градина е 

с площ около 1 дка, върху която стопаните отглеждат 

разнообразни видове зеленчуци, ягоди, дини, пъпеши и 

смесени овощни видове. Площта, заемана от всеки отделен 

вид, е много малка и стопаните трудно могат да я посочат 

отделно.“. Обръщаме внимание, че в код 3095 Други (угари 

и други) се включват - угарите, семейните градини и всички 

други площи, заети с култури и неспоменати по-горе. 

 

15.  Съгласно т. 2.5 от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от УК, към датата на 

подаване на проектното предложение кандидатите трябва 
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отглеждат животните. Кандидатът няма документ за 

собственост на сградата, а само на земята под нея  Има 

ли възможност кандидатът да участва по подмярката 

при това положение? Технологията на отглеждане на 

животните е оборно – пасищно.  

 

 

 

 

 

16. Ще бъдат ли отхвърляни проектни предложения, 

при кандидатстване със трайни насаждения, които не 

отговарят на гъстотата според Приложение №4, но е 

представено становище и диплома на агроном, 

удостоверяващо съответствието на избраната схема на 

засаждане с  обичайните агротехнически практики в 

конкретния район  и с цел избягване на възможността да 

се кандидатства с трайни насаждения с твърде ниска 

гъстота?  

 

 

17. Има ли ограничение в броя на исканията за 

промяна на бизнес плана, основна информация и 

да са собственици и/или наематели на животновъдните 

сгради и помещения, използвани за животновъдната 

дейност, в случай че развиват такава. 

Следва да имате предвид, че за кандидати развиващи 

животновъдна дейност се изисква регистрация по реда на 

чл. 137 от ЗВМД,  съгласно т. 15 от Раздел 24 „Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване“, 

като обръщаме внимание и на изискуемите документи по т. 

12 от същия раздел.  

 

16. Във връзка с поставеният от вас въпрос следва да имате 

предвид, че минималният брой на растенията на декар, не 

трябва да е под минималния праг на гъстота, съгласно 

Приложение № 4 „Минимален брой на растенията на 

единица площ“ от УК, като не е предвидена възможност за 

предоставяне на становище от агроном. В допълнение Ви 

информираме, че окончателно решение по оценка на 

проектните предложения се взима от Оценителна комисия, 

която ще разполага с цялата необходима информация по 

проектното предложение. 

 

17. Във връзка с Вашия въпрос Ви информираме, че се 

провежда обсъждане с ДФЗ-РА, като отговор на Вашия 
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административния договор (например до 2 пъти) или 

вече няма такова ограничение? Единствено в образеца 

на Основна информация към искане/уведомление за 

промяна на административен договор има възможност 

до 2 пъти да се поиска промяна в избраната крайна дата 

за проверка.  

 

18. Моля да поясните кое е вярното условие ?: 

В административния договор в чл. 21, (3)  е записано, че 

"Когато искането за промяна на договора е свързано с 

изменение на бизнес плана и/или на крайната дата на 

периода за проверка изпълнението на бизнес плана и 

подаване на искането за второ плащане, искането трябва 

да бъде подадено не по-късно от два месеца преди 

изтичане на срока по чл. 6, ал. 1 от този договор.",  а в 

т.8 на раздел 1 Техническо изпълнение на проектите от  

Условия за изпълнение е записано, че "Когато искането 

за промяна на договора е свързано с изменение на 

бизнес плана и на крайната дата на периода за проверка 

изпълнението на бизнес плана и подаване на искането за 

второ плащане, искането трябва да бъде подадено не по-

късно от четири месеца преди изтичане на срока за 

изпълнение на бизнес плана, определен в 

въпрос ще бъде предоставен в следващия период на 

публикуване на разясненията. 

 

 

 

 

 

18.  Във връзка с Вашия въпрос Ви информираме, че се 

провежда обсъждане с ДФЗ-РА, като отговор на Вашия 

въпрос ще бъде предоставен в следващия период на 

публикуване на разясненията. 
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административния договор в съответствие със 

заложената в бизнес плана крайна дата на периода за 

проверка. 

 

19. Къде се отбелязват суколентните растения, които 

се отглеждан на открито върху земеделска земя в 

анкетния формуляр по Наредба №3 от 29 януари 1999 г.  

за създаване и поддържане на регистър на земеделските 

стопани? Могат ли да бъдат  включени суколентните 

растения в анкетния формуляр на ред  други  - код 3095 

? 

 

20. Ще бъде ли признаван 25. 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, ако е 

издаден през предходни години, в случай че няма 

промяна в стопанисваните имоти? 

 

 

 

 

 

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

разясненията се дават само по отношение на настоящата 

процедура. 

 

 

 

 

 

20. Във връзка с поставения от Вас въпрос, следва да имате 

предвид, че документът по т. 25 от Раздел 24 „Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване“ от 

УК, следва да удостоверява 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. Обръщаме внимание, че документът 

следва да бъде актуален към датата на подаване на 

проектното предложение и да съответства на дейностите за 
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21. В приложение № 3 Бизнес план, в Данни за 

стопанството в текста към Таблица 2 Животни е 

записано, че Кандидатът посочва броя на животните в 

съответните категории, съгласно данните от 

интегрираната информационна система (ИИС) по реда 

на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г. за изискванията 

към средствата за официална идентификация на 

животните и използването им (ДВ, бр. 90 от 2013, в сила 

от 15.10.2013 г.) за наличните в обекта животни.(в 

случай, че кандидатът отглежда видове животни, които 

трябва да се регистрират в ИИС) или Опис на 

животните по реда на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 

г. за изискванията към средствата за официална 

идентификация на животните и използването (в случай 

че кандидатът отглежда видове животни, които не 

трябва да се регистрират в ИИС) 

подпомагането, за които се кандидатства по настоящата 

процедура.  

В допълнение Ви информираме, че окончателно решение 

по оценка на проектните предложения се взима от 

Оценителна комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация по проектното предложение. 

 

21. Във връзка с вашия въпрос, следва да имате предвид т. 9 

от Раздел 23 „Начин на подаване на проектните 

предложения/концепциите за проектни предложения“ от 

УК, съгласно която от кандидатите/бенефициентите не се 

изисква да представят документи, когато обстоятелствата в 

тях са достъпни чрез публичен регистър или когато 

информацията или достъпът до нея се предоставя от 

компетентния орган на РА по служебен път. 
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Въпросът е: след като в раздел 24 Списък на 

документите, които се  подават на етап кандидатстване 

към условията за кандидатстване не се изисква  

документ заверен от ветеринарния лекар, трябва ли 

кандидатите, които животни не подлежат на вписване 

интегрираната информационна система (ИИС) по реда 

на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г. за изискванията 

към средствата за официална идентификация на 

животните и използването  да прилагат опис на 

животните по реда на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 

г. за изискванията към средствата за официална 

идентификация на животните и използването 

 

№ 28 

22.07.2019 г. 

verginia iotova [mailto:vergin4eto87@abv.bg]  

Здравей те 

Четох за Стартова помощ мярка6.3 

За малки земеделски стопанства 

Аз се интересувам и много не сам на ясно но предимно 

се занимавам с оранжерий и ме интересува дали важи за 

оранжерий в тях отглеждам зеленчуци  

Каквобтрябва да се направи за да се кандидатства и 

какви са условията  

Благодаря ви предварително 

 

По подмярката е допустимо подпомагане на дейности 

свързани с оранжерийно производство. Пълният пакет 

документи по процедурата № BG 06RDNP001-6.007 за 

подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 

"Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), (УК, Условията за 

изпълнение (УИ) и приложенията към тях)  
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е публикуван на интернет адреса на ИСУН 2020: 

https://eumis2020.government.bg, на Министерството на 

земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и 

на Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове: www.eufunds.bg, както и на 

електронната страница на ДФ „Земеделие“. 

 


